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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 22 czerwca 2020 r. Nr ZT25

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) 476615 (220) 2017 09 18
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) WHITE CARBON
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.

(210) 476693 (220) 2017 09 20
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Błękitny Węgiel
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.

(210) 496110 (220) 2019 02 19
(731) RYBIŃSKI MATEUSZ PIOTR, CZUBACKA AGNIESZKA 

BEATA, POTAŃSKA JUSTYNA TERESA PPHU RYBIŃSKI 
SPÓŁKA CYWILNA, Zaklików

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBIŃSKI ZAKLIKÓW

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe w tym rury do transportu 
grawitacyjnego rozdzielacze, 7 maszyny i urządzenia do pro-
dukcji żywności jak separatory, transportery taśmowe i rolko-
we, podajniki, sortownice, przenośniki kubełkowe, łańcucho-
we, taśmowe, stoły rolkowe, bębny, łańcuchy transportowe, 
maszyny i urządzenia do przeróbki tytoniu, 40 usługi obróbki 
metali: obróbka skrawaniem, krawędziowanie, walcowanie, 
spawanie, nakładanie powłok na metale na metale.

(210) 498723 (220) 2019 04 15
(731) WATA WALDEMAR Z.P.H.U. WA-BIS, Łany
(540) (znak słowny)
(540) MULTIVENT
(510), (511) 6 aluminium, blacha, cyna, dachowe rynny me-
talowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, 
deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, tkaniny 
druciane, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kołnierze 
metalowe, listwy metalowe, kratownice metalowe, metalo-
we kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe 
obudowy kominowe, miedź, ołów, płyty metalowe do użyt-
ku w budownictwie, materiały konstrukcyjne metalowe, 
17 folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 

nie do pakowania, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne 
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowe-
go, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, mem-
brany dachowe, folie paroizolacyjne, folie dachowe, maty 
separacyjne.

(210) 498768 (220) 2019 04 15
(731) WATA WALDEMAR Z.P.H.U. WA-BIS, Łany
(540) (znak słowny)
(540) ROLKAP
(510), (511) 6 aluminium, blacha, cyna, dachowe rynny 
metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów meta-
lowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, 
tkaniny druciane, drut metalowy z metali nieszlachetnych, 
kołnierze metalowe, listwy metalowe, kratownice me-
talowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budow-
nictwie, metalowe obudowy kominowe, miedź, ołów, 
płyty metalowe do użytku w budownictwie, materiały 
konstrukcyjne metalowe, 19 bitumiczne powłoki dacho-
we, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 
nasady kominowe niemetalowe, deflektory kominowe 
niemetalowe, kratownice niemetalowe, materiały budow-
lane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia da-
chowe, wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, 
taśmy kalenicowe, taśmy kominowe, klamry do gąsiorów, 
spinki dachówek niemetalowe, przejścia dachowe nieme-
talowe, kominki wentylacyjne niemetalowe, wywietrzniki 
połaciowe niemetalowe.

(210) 498769 (220) 2019 04 15
(731) WATA WALDEMAR Z.P.H.U. WA-BIS, Łany
(540) (znak słowny)
(540) DACHROL
(510), (511) 6 aluminium, blacha, cyna, dachowe rynny me-
talowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, 
deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, tkaniny 
druciane, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kołnierze 
metalowe, listwy metalowe, kratownice metalowe, metalo-
we kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe 
obudowy kominowe, miedź, ołów, płyty metalowe do użyt-
ku w budownictwie, materiały konstrukcyjne metalowe, 
17 folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne 
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowe-
go, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, mem-
brany dachowe, folie paroizolacyjne, folie dachowe, maty 
separacyjne.

(210) 503661 (220) 2019 08 21
(731) BOŚ MAŁGORZATA M-POINT, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WINA I SPECJAŁY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.13, 19.07.10
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowe-
go w zakresie następujących towarów: wina, likiery, koktajle, 
alkohole wysokoprocentowe, piwa, koncentraty do sporzą-
dzania napojów, oliwy, cygara, fajki, papierosy, otwiera-
cze do wina, otwieracze do butelek, siatki do wina, karafki 
na wino, dzbanki na wino, kieliszki do wina, stojaki na wino, 
wiaderka do chłodzenia wina, pipety do próbowania sma-
ku win, środki chemiczne do fermentacji wina, przyrządy 
do produkcji wina, drukowane publikacje, książki, drukowane 
periodyki tematyczne, administracyjne zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące pla-
nowania działalności gospodarczej, administrowanie działal-
nością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowa-
nie działalnością handlową, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, usługi porównywania cen, doradztwo 
biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 504558 (220) 2019 09 18
(731) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BERGSON
(510), (511) 1 substancje antybakteryjne, chemiczne dodat-
ki grzybo i bakteriobójcze, związki srebra, srebro koloidalne, 
nanosrebro, 3 antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsa-
my inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemicz-
ne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], 
preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydło do go-
lenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, woda kolońska, środki do konserwacji skóry [pasty], ko-
smetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy 
kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, 
mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty 
do prania, mydło przeciwpotowe do stóp, suche szampony, 
szampony, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomad-
ki do ust, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze 
plam, zestawy kosmetyków, produkty kosmetyczne i pre-
paraty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciw-
słonecznej, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne 
do odchudzania, odżywcze suplementy diety, kosmetyczne 
preparaty lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, odżyw-
cze suplementy diety w postaci batonów, 14 srebro, 30 ba-
toniki i batoniki zbożowe, ciastka zbożowe, czekolada, wyso-
ko - proteinowe batoniki i batony zbożowe, batony czekola-
dowe, batony muesli, slodycze, 32 pastylki do gazowanych 

napojów, proszki do gazowanych napojów, bezalkoholowe 
napoje, esencje do produkcji napojów, preparaty do produk-
cji napojów, syropy do napojów, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, bezalkoholowe 
napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje], 
woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], 
napoje energetyczne, 35 sprzedaż wymienionych towa-
rów: substancje antybakteryjne, chemiczne dodatki grzybo 
i bakteriobójcze, srebro, związki srebra, srebro koloidalne, 
nanosrebro, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy 
inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemicz-
ne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], 
preparaty do czyszczenia, dezodorant dla ludzi i zwierząt, 
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydło do go-
lenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, woda kolońska, środki do konserwacji skóry [pasty], ko-
smetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy 
kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, 
mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty 
do prania, mydło przeciwpotowe do stóp, suche szampony, 
szampony, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomad-
ki do ust, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze 
plam, zestawy kosmetyków, produkty kosmetyczne i pre-
paraty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciw-
słonecznej, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne 
do odchudzania, odżywcze suplementy diety, kosmetyczne 
preparaty lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, pastylki 
do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
bezalkoholowe napoje, esencje do produkcji napojów, pre-
paraty do produkcji napojów, syropy do napojów, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotonicz-
ne, bezalkoholowe napoje owocowe, soki owocowe, soki 
warzywne [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda 
mineralna [napoje], napoje energetyczne, batoniki i batoniki 
zbożowe, ciastka zbożowe, czekolada, wysoko - proteinowe 
batoniki i batony zbożowe, batony czekoladowe, batony mu-
esli, słodycze.

(210) 504933 (220) 2019 09 27
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) (znak słowny)
(540) RADPOL
(510), (511) 6 rury metalowe, rury metalowe preizolowane, 
metalowe łączniki do rur, kształtki rurowe preizolowane, 
metalowe złączki do rur, sworznie metalowe, zaciski do ka-
bli (metalowe), kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, 
drobnica żelazna, metalowe opaski zaciskowe do kabli, 
metalowe opaski kablowe, podkładki cupalowe aluminio-
wo-miedziane, kompensatory jednorazowe, 9 przewod-
niki i przewody elektryczne, druty elektryczne, instalacje 
elektryczne, materiały na przewody do sieci i instalacji 
elektrycznych, złączki (elektryczność), złącza elektryczne, 
złącza do przewodów elektrycznych, osłony do identyfi-
kacji przewodów elektrycznych, tuleje złączowe do kabli 
elektrycznych, zaciski do przewodów elektrycznych, roz-
gałęźniki, przełączniki elektryczne, osłony do końcówek 
kabli elektrycznych, mufy i głowice kablowe do stosowa-
nia w instalacjach elektrycznych, mufy przelotowe do sto-
sowania w instalacjach elektrycznych, mufy przejściowe 
do stosowania w instalacjach elektrycznych, mufy prze-
lotowe żywiczne do stosowania w instalacjach elektrycz-
nych, mufy rozgałęźne żywiczne do stosowania w instala-
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cjach elektrycznych, mufy do kabli telekomunikacyjnych, 
sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej 
i gumowej, głowice wnętrzowe do kabli elektrycznych, gło-
wice napowietrzne do kabli elektrycznych, zestawy uzie-
miające, końcówki i złączki do kabli elektrycznych, złącz-
ki instalacyjne do kabli elektrycznych, listwy zaciskowe, 
gniazda bezpiecznikowe, główki bezpiecznikowe, taśmy 
ostrzegawcze, sygnalizacja alarmowa, w tym instalacja im-
pulsowa, instalacja rezystancyjna, urządzenia pomiarowe, 
akcesoria do instalacji rezystancyjnych, końcówki i złączki 
kablowe do kabli elektrycznych, w tym końcówki kablowe 
aluminiowe do kabli elektrycznych, złączki kablowe alumi-
niowe do kabli elektrycznych, złączki płaskoowalne do linii 
napowietrznych do kabli elektrycznych, końcówki kablowe 
miedziane do kabli elektrycznych, końcówki kablowe alu-
miniowo-miedziane do kabli elektrycznych, złączki kablo-
we miedziane do kabli elektrycznych, złączki kablowe alu-
miniowo-miedziane do kabli elektrycznych, bolce kablowe 
aluminiowo-miedziane do kabli elektrycznych, śrubowe 
końcówki do kabli elektrycznych, 17 elastyczne rury nieme-
talowe, rury termokurczliwe, rury osłonowe polietylenowe, 
przewody giętkie niemetalowe, przewody termokurczliwe, 
materiały izolacyjne i uszczelniające, izolatory, izolatory 
do przewodów elektrycznych, taśmy izolacyjne, taśmy ter-
mokurczliwe, elastyczne uszczelki z tworzyw sztucznych, 
uszczelki końcowe termokurczliwe, substancje uszczel-
niające do połączeń, osłony i złączki niemetalowe do rur, 
osprzęt termokurczliwy, palczatki termokurczliwe, kaptur-
ki termokurczliwe, płaty termokurczliwe, termokurczliwe 
kształtki uszczelniające, klosze termokurczliwe, taśmy ter-
mokurczliwe, termokurczliwe przepusty murowe, dławice 
termokurczliwe, termokurczliwe zestawy ochronne (mufy 
końcowe), termokurczliwe oznaczniki faz, taśmy elektro-
izolacyjne, izolatory, izolatory liniowe, izolatory kompozyto-
we, izolatory stacyjne wsporcze i przepustowe, przepusty 
transformatorowe, izolatory trakcyjne, osłony ceramiczne, 
wibroizolatory, pierścienie gumowe uszczelniające, kor-
ki odpowietrzające i zgrzewane do muf i łączników ruro-
wych, zabezpieczające poduszki kompensacyjne do rur, 
19 sztywne rury niemetalowe z tworzyw sztucznych, 
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, strunobe-
tonowe żerdzie wirowane, 20 uchwyty (zaciski) z tworzyw 
sztucznych do rur lub kabli, kołki do ścian niemetalowe, 
opaski spinające do kabli, elementy mocujące do opasek 
kablowych z tworzyw sztucznych, 37 usługi preizolacji 
wyrobów metalowych i wyrobów z tworzyw sztucznych, 
40 obróbka materiałów, usługi sieciowania radiacyjnego.

(210) 505244 (220) 2019 10 04
 (310) E M 018129082 (320) 2019 09 25 (330) IT
(731) SOFAR S.p.A., Trezzano Rosa, IT
(540) (znak słowny)
(540) ENTOLACTIS
(510), (511) 5 enzymy mlekowe do celów farmaceutycz-
nych, probiotyki (suplementy), suplementy dietetyczne 
i odżywcze, suplementy żywnościowe, witaminy, błonnik 
pokarmowy do wspomagania trawienia, napoje będące do-
datkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych 
i mineralnych, napoje wzbogacone pod względem diete-
tycznym i odżywczym do celów leczniczych, napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych.

(210) 505609 (220) 2019 10 14
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Akumulator ciepła

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.21, 26.11.02
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycz-
nymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, pa-
nele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, 
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzi-
nowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, 
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele 
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzino-
we do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania 
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, alu-
minium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane 
materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub 
jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach 
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego 
aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 
11 urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrze-
wania, akumulatory ciepła, termiczne kolektory słoneczne 
do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, 
panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory 
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, ko-
lektory słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne, 
urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia odstojnikowe 
na ścieki, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje kli-
matyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządze-
nia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne 
niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego 
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją 
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrze-
wania, ogrzewanie podłogowe, systemy HVAC (instalacje 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji 
ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemy-
słu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, testowanie materia-
łów, technologiczne badania projektowe, testy inżynieryjne, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi badawczo-
-rozwojowe, usługi projektowania dotyczące modelarstwa 
w celach ekspozycyjnych, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysło-
we, badania nad procesami przemysłowymi, badania zwią-
zane z fizyką, badania i analizy naukowe, badania naukowe 
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i technologiczne związane z mapowaniem patentów, projek-
towanie konstrukcji, projektowanie modeli matematycznych, 
projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie 
znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewa-
nia, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzo-
rów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowa-
nie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, 
projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, prace badawczo-roz-
wojowe dla osób trzecich, 45 licencjonowanie własności inte-
lektualnej i praw autorskich, licencjonowanie własności prze-
mysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie 
własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licen-
cjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych 
wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, 
licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie 
znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licen-
cjonowanie w zakresie badań i rozwoju, doradztwo związane 
z mapowaniem patentów, eksploatacja praw własności prze-
mysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, 
zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób 
i podmiotów trzecich.

(210) 505715 (220) 2019 10 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotylek max

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty 
do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy 
kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, płyny do wło-
sów i ciała, płyny pielęgnacyjne, żele do ciała, żele do rąk, 
zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, prepara-
ty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, suplementy 
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sani-
tarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych, 
35 usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycz-
nych, produktów i substancji dietetycznych, dietetycznych 
środków spożywczych, suplementów diety, środków odżyw-
czych i nowej żywności, usługi w zakresie organizacji targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, ba-
dania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony zdrowia 
dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej, udzielanie informacji 
związanych z odżywianiem, usługi medyczne w zakresie 
diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie 
farmakologii i/lub leczenia, porady w zakresie kosmetyki, ko-
smetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usłu-
gi medyczne stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, udzielanie informacji o uro-
dzie, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi pielęgnacji 
paznokci, usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 506115 (220) 2019 10 28
(731) VIAMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mimarkt
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, in-
formacji, obrazów, tekstów, urządzenia do przetwarzania 
sygnałów głosowych, urządzenia do przetwarzania sygna-
łów cyfrowych, przetwarzania płatności elektronicznych, 
przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, kompute-
ry, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, urządzenia i przyrządy: naukowe, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe 
i kontrolno-sterujące, nośniki danych w tym magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, pro-
gramy komputerowe, maszyny liczące, urządzenia pery-
feryjne do komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, 
w tym drukarki, skanery, klawiatury, modemy, karty siecio-
we, napędy dysków, aparaty i urządzenia telekomunikacyj-
ne, w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbierania 
i przesyłania danych, urządzenia umożliwiające połączenie 
i korzystanie z sieci komunikacji elektronicznej, w tym Inter-
netu, elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadza-
nia, uzyskiwania, magazynowania przekazu i obrazowania 
danych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 
aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje do pobrania, aplikacje kompute-
rowe do pobrania, 35 sprzedaż towarów takich jak: sprzęt 
przetwarzający dane, telefony, komputery, oprogramowa-
nie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do wy-
szukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji infor-
macji, w szczególności w sieciach komputerowych, w tym 
w Internecie, systemy komputerowe, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrol-
no-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektro-
niczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne 
nośniki danych, programy komputerowe, maszyny liczące, 
urządzenia peryferyjne do komputerów i sprzętu przetwa-
rzające dane, w tym drukarki, skanery, klawiatury, modemy, 
karty sieciowe, napędy dysków, aparaty i urządzenia tele-
komunikacyjne, w tym telefony komórkowe, urządzenia 
do odbierania i przesyłania danych, urządzenia umożliwia-
jące połączenie i korzystanie z sieci komunikacji elektro-
nicznej, w tym Internetu, elektroniczne aparaty do prze-
twarzania, wprowadzania, uzyskiwania, magazynowania, 
przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej 
wymienionych towarów, aplikacje mobilne i internetowe, 
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania, 
aplikacje komputerowe do pobrania, reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, publikowanie tekstów rekla-
mowych, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospo-
darczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu trans-
akcji handlowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni 
biurowych, sal konferencyjnych, usługi w zakresie specjali-
stycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usłu-
gi pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w sprzedaży 
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szkoleń, konferencji, warsztatów, transmisja i dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
Internetu, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostęp-
niania informacji o działalności gospodarczej, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamo-
wego, prezentowanie ofert produktów szkoleniowych, pre-
zentowanie ofert produktów szkoleniowych na stronach 
internetowych, prezentowanie ofert produktów szkolenio-
wych za pośrednictwem platformy informatycznej, usługi 
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych za pomocą 
telekomunikacji, udostępnianie informacji handlowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów dla celów sprzedaży, 
informacja o ww. usługach, 37 konserwacja, instalacja, na-
prawa i serwisowanie sprzętu komputerowego, telefonów, 
tabletów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego, ze-
garków, elektroniki użytkowej, usługi pomocy technicznej 
i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym, 
telefonów, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, 
sprzętem komputerowym, oprogramowaniem kompu-
terowym, zegarkami, elektroniką użytkową, konserwacja, 
instalacja, naprawa i serwisowanie urządzeń, cyfrowych 
odtwarzaczy audio i wideo, cyfrowych odbiorników audio 
i wideo, przenośnych urządzeń elektronicznych, samo-
chodowych urządzeń nawigacyjnych, samochodowych 
systemów rozrywkowych, samochodowych urządzeń 
elektronicznych, elektronicznych terminarzy i notatników 
elektronicznych, konserwacja, instalacja, naprawa i serwi-
sowanie elektrycznych, elektronicznych i multimedialnych 
urządzeń i sprzętu do samochodów, ciężarówek i innych 
pojazdów lądowych, zapewnianie wsparcia technicznego, 
mianowicie porady dotyczące instalacji, naprawy i konser-
wacji urządzeń, sprzętu i przyrządów elektrycznych lub 
elektronicznych, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie 
i prowadzenie zajęć, zajęć on-line, warsztatów, szkoleń 
i konferencji i dystrybucja związanych z nimi materiałów 
kursowych i szkoleniowych, udzielanie porad i informacji 
w związku z edukacją, publikacje medialne, udostępnianie 
publikacji on-line, udzielanie informacji dotyczących wyda-
wania elektronicznych publikacji, rozrywka, 42 doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego i innego sprzętu prze-
twarzającego dane, projektowanie systemów i sieci kom-
puterowych, usługi w zakresie tworzenia baz danych, kom-
presja, utrwalanie i zapis komputerowych baz danych, usłu-
gi w zakresie utrzymywania baz danych, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz 
danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
powielanie oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerów, wypożyczanie komputerów i sprzętu 
przetwarzającego dane, wypożyczanie akcesoriów kom-
puterowych i sprzętu peryferyjnego do komputerów, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, informacja 
o powyższych usługach.

(210) 506315 (220) 2019 11 28
(731) WOJTYNA OSKAR, Krosno Odrzańskie
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.13.25, 04.05.15, 12.03.07, 12.03.25, 29.01.15
(510), (511) 10 pisuary przenośne, 11 pisuary.

(210) 507071 (220) 2019 11 22
 (310) 88696815 (320) 2019 11 18 (330) US
(731) QCare Site Services, Inc., Durham, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avacare CLINICAL RESEARCH NETWORK

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi organizacji zarządzających badania-
mi klinicznymi, mianowicie usługi wsparcia biznesowego 
dla jednostek prowadzących badania kliniczne, mianowicie 
zamawianie nowych prób klinicznych i badań naukowych, 
wycena i negocjowanie umów, sporządzanie biznesplanów 
i studiów wykonalności, opracowywanie i wdrażanie stan-
dardowych procedur postępowania, poszukiwanie i zarzą-
dzanie pracą koordynatorów badań naukowych i klinicz-
nych, opracowywanie kompleksowych strategii rekrutacji 
pacjentów, nadzór nad administrowaniem i zarządzaniem 
świadomą zgodą pacjentów, zarządzanie skierowaniami 
pacjentów, doradztwo biznesowe i zarządzanie w dzie-
dzinie badań klinicznych, mianowicie zarządzanie danymi 
klinicznymi i wnioskami o dopuszczenie leku w imieniu 
firm medycznych, biofarmaceutycznych i biotechnologicz-
nych, w celu wspierania ich w zakresie badań klinicznych, 
prób klinicznych, wniosków o dopuszczenie leku, zaawan-
sowanych etapów badań i/lub studiów dotyczących ba-
dań prowadzonych w świecie realnym, kompilacja danych 
biznesowych i usługi śledzenia, mianowicie interaktywne 
śledzenie przebiegu badania klinicznego, jego statusu, 
niepożądanych skutków ubocznych procedur leczniczych 
i podawanych leków, w tym usługi interaktywne na platfor-
mie mobilnej, usługi doradztwa biznesowego, mianowicie 
wspieranie podczas inspekcji dozorowych i audytów bio-
farmaceutycznych i biotechnologicznych, 42 badania me-
dyczne i naukowe, mianowicie prowadzenie prób klinicz-
nych i dostosowywanie wyników badań naukowych do za-
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stosowań klinicznych, usługi badań klinicznych, mianowicie 
gromadzenie danych w związku z przeprowadzaniem prób 
klinicznych dotyczących leków, oraz urządzeń i przyrządów 
medycznych, usługi świadczone przez jednostki wielotera-
peutyczne, prowadzące badania kliniczne, mianowicie usłu-
gi badawcze i rozwojowe w dziedzinie farmaceutyków, oraz 
opracowywanie leków.

(210) 507971 (220) 2019 12 11
(731) McCormick & Company, Incorporated, Hunt Valley, US
(540) (znak słowny)
(540) INDIAN ESSENTIALS
(510), (511) 29 mrożone przystawki, złożone przede wszyst-
kim z mięsa, 30 mrożone przystawki, złożone przede wszyst-
kim z ryżu, przyprawy ziołowe, mieszanki przypraw zioło-
wych, przyprawy, mieszanki przypraw, ryż, przyprawy i do-
datki smakowe połączone w jednolity zestaw, płynne sosy, 
marynaty, ryż i mieszanki przypraw połączone w jednolity 
zestaw, zapakowane zestawy dań złożone przede wszystkim 
z makaronu lub ryżu, uprzednio zapakowane dania złożone 
przede wszystkim z ryżu.

(210) 508242 (220) 2019 12 18
(731) BREWCZYŃSKI DOMINIK SYLWESTER BERRY4U, 

Mykanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) berry4u

(531) 05.07.21, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 owoce świeże - owoce borówki amerykańskiej.

(210) 508299 (220) 2019 12 20
(731) SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU, 

Wieluń
(554) (znak przestrzenny)
(540) wieluń Mój ulubiony Twarożek kremowy produkt 

naturalny o obniżonej zawartości tłuszczu

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.02, 03.04.24, 11.01.02, 08.03.08, 
26.11.02, 26.11.08, 19.03.03

(510), (511) 29 biały miękki ser twarogowy, mleczne pro-
dukty, produkty serowarskie, ser śmietankowy, ser twarogo-
wy, ser typu twarogowego, ser z przyprawami, ser z ziołami, 
twaróg.

(210) 508354 (220) 2019 12 20
(731) WINSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się po wo-
dzie, pontony, bagażniki dachowe, bagażniki rowerowe, 
pojazdy (bagażniki do -), bagażniki dla motocykli, bagażniki 
do rowerów, bagażniki do pojazdów, bagażniki samocho-
dowe na narty, torby na bagażniki motocyklowe, bagażniki 
na rowery do pojazdów, bagażniki do zakładania na pojazdy, 
bagażniki samochodowe na koło zapasowe, 17 kit uszczel-
niający, gumowe materiały uszczelniające do połączeń, 
mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łączenia, 
mieszanki uszczelniające, szczeliwa [masy uszczelniające], 
taśma uszczelniająca do użytku domowego, taśma uszczel-
niająca do użytku w samochodach, 18 skóra i imitacja skóry, 
skóra surowa lub półprzetworzona, etui na karty kredytowe 
z imitacji skóry, torby podróżne, plecaki, parasole i parasolki, 
pokrowce na parasolki, parasolki i parasole (duże), laski, kijki 
marszowe i trekkingowe, baty, bicze, wyroby rymarskie, bi-
cze i ubrania dla zwierząt, uprzęże, wyroby rymarskie, wy-
roby rymarskie ze skóry, aktówki [wyroby ze skóry], portmo-
netki (wyroby ze skóry), zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby 
ze skóry], torby, torebki, torby gimnastyczne, uniwersalne 
torby gimnastyczne, 20 meble, lustra [meble], lustra ścienne, 
ozdobne lustra, ramki na obrazy i fotografie, papierowe ram-
ki do zdjęć, metalowe ramki do zdjęć, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak: 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zamki 
i klucze, niemetalowe, bolce do fleków do obuwia, nieme-
talowe, niemetalowe elementy złączne, drabiny i ruchome 
schody, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, nie-
metalowe, bambus, bursztyn, corozo [biały twardy materiał 
podobny do kości słoniowej], fiszbin, imitacje szylkretu, koral, 
koral [surowy lub częściowo przetworzony], kość słoniowa, 
nieobrobiona lub półobrobiona, kły zwierzęce [materiał su-
rowy lub częściowo przetworzony], macica perłowa, macica 
perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, kości zwierzęce 
[nieobrobiony lub częściowo przetworzony materiał], musz-
le [materiał przetworzony lub częściowo przetworzony], po-
roża jeleni, rattan [materiał nieprzetworzony lub częściowo 
przetworzony], rogi zwierzęce, rotang [trzcinopalma, ratan], 
siano onigaya [materiał surowy lub częściowo przetworzo-



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2020

ny], sploty słomiane, surowa macica perłowa, sztabki z pra-
sowanego bursztynu, sztuczne rogi, szylkret [materiał suro-
wy lub częściowo przetworzony], taśmy drewniane, taśmy 
korkowe, trzcina [materiał do wyplatania], trzcina [materiał 
surowy lub częściowo przetworzony], tyczki bambusowe, 
wiklina, meble kempingowe, meble metalowe i meble 
kempingowe, stoliki, fotele, kołki [mocowania] z tworzywa 
sztucznego do namiotów, niemetalowe maszty do namio-
tów, paliki namiotowe niemetalowe, 21 przybory kuchen-
ne lub do gospodarstwa domowego, pojemniki na lód, 
pojemniki na chleb, pojemniki kuchenne, menażki, talerze, 
przenośne lodówki, grzebienie, gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt 
do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przy-
bory kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone będące półproduktem, zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, porcelana, porcelana 
ozdobna, porcelanowe jajka, porcelanowe popiersia, rzeźby 
porcelanowe, wyroby porcelanowe, tabliczki porcelanowe, 
doniczki porcelanowe, kubki porcelanowe, 22 liny, liny, linki 
i sznury, sieci, namioty, daszki [markizy], markizy i brezenty, 
żagle, hamaki, materiały do wyściełania i wypychania, nie-
przetworzone tekstylne materiały włókiennicze, liny do na-
miotów, daszki do namiotów, namioty [daszki] dla pojazdów, 
namioty [daszki] do przyczep kempingowych, namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, namioty 
do wspinaczki górskiej, namioty kempingowe, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktyw-
ne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, dresy wiatroszczel-
ne, dżinsy, dzianina [odzież], getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, getry do futbolu amerykańskiego, kąpielówki, kimo-
na, komplety koszulek i spodenek, komplety do joggingu 
[odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, kombinezo-
ny, kombinezony do latania, kombinezony do snowboardu, 
kombinezony jednoczęściowe, kombinezony narciarskie 
do zawodów, kombinezony piankowe, kominiarki, kombine-
zony zimowe, kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, kostiumy kąpielowe, koszule codzienne, 
koszule hawajskie, koszule kamuflażowe, koszule myśliwskie, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule wędkarskie, 
koszule z dzianiny, koszulki bez rękawów do biegania, koszul-
ki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki 
do jogi, koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkar-
skie, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, 
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rash-
guard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, 
krótkie spodnie, kurtki sportowe, kurtki [odzież], kurtki jako 
odzież sportowa, kurtki kamuflażowe, kurtki wędkarskie, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leg-
ginsy, majtki, maski na oczy do spania, męska bielizna jedno-
częściowa, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, mufki [odzież], ocieplane kurtki, ociepla-
cze, odzież gimnastyczna, odzież triatlonowa, odzież spor-
towa, odzież narciarska, bandany na szyję, chustki na głowę, 
chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki bejsbolówki, 
czapki i czapeczki sportowe, czepki kąpielowe, daszki [nakry-
cia głowy], kapelusze plażowe, kapelusze słomkowe, kape-
lusze wędkarskie typu bucket hat, kaptury [odzież], okrycia 
głowy z daszkiem, opaski na głowę, sportowe nakrycia gło-
wy [inne niż kaski], termoaktywne nakrycia głowy, obuwie, 
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, balerinki [obuwie], 
baletki, buty do biegania, buty do snowboardu, buty spor-

towe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty 
wodoodporne, buty treningowe [obuwie sportowe], buty 
wędkarskie, buty do wspinaczki górskiej, buty gimnastyczne, 
buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, buty 
nieprzemakalne, buty zimowe, obuwie lekkoatletyczne, obu-
wie do wspinaczki, kalosze, kolce [buty] do biegania, korki 
do butów piłkarskich, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie piłkarskie, obuwie rekreacyj-
ne, sandały, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, san-
dały męskie, sandały damskie, tenisówki, śniegowce, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły 
sportowe, baseny do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], 
dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, piłki 
sportowe, piłki plażowe, piłki do ćwiczeń, piłki do gry, piłki 
gimnastyczne, ozdoby choinkowe, artykuły gimnastyczne, 
artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne.

(210) 508356 (220) 2019 12 20
(731) WINSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się po wo-
dzie, pontony, bagażniki dachowe, bagażniki rowerowe, 
pojazdy (bagażniki do -), bagażniki dla motocykli, bagażniki 
do rowerów, bagażniki do pojazdów, bagażniki samocho-
dowe na narty, torby na bagażniki motocyklowe, bagażniki 
na rowery do pojazdów, bagażniki do zakładania na pojazdy, 
bagażniki samochodowe na koło zapasowe, 17 kit uszczel-
niający, gumowe materiały uszczelniające do połączeń, 
mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łączenia, 
mieszanki uszczelniające, szczeliwa [masy uszczelniające], 
taśma uszczelniająca do użytku domowego, taśma uszczel-
niająca do użytku w samochodach, 18 skóra i imitacja skóry, 
skóra surowa lub półprzetworzona, etui na karty kredytowe 
z imitacji skóry, torby podróżne, plecaki, parasole i parasolki, 
pokrowce na parasolki, parasolki i parasole (duże), laski, kijki 
marszowe i trekkingowe, baty, bicze, wyroby rymarskie, bi-
cze i ubrania dla zwierząt, uprzęże, wyroby rymarskie, wy-
roby rymarskie ze skóry, aktówki [wyroby ze skóry], portmo-
netki (wyroby ze skóry), zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby 
ze skóry], torby, torebki, torby gimnastyczne, uniwersalne 
torby gimnastyczne, 20 meble, lustra [meble], lustra ścienne, 
ozdobne lustra, ramki na obrazy i fotografie, papierowe ram-
ki do zdjęć, metalowe ramki do zdjęć, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zamki 
i klucze, niemetalowe, bolce do fleków do obuwia, nieme-
talowe, niemetalowe elementy złączne, drabiny i ruchome 
schody, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, nie-
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metalowe, bambus, bursztyn, corozo [biały twardy materiał 
podobny do kości słoniowej], fiszbin, imitacje szylkretu, koral, 
koral [surowy lub częściowo przetworzony], kość słoniowa, 
nieobrobiona lub półobrobiona, kły zwierzęce [materiał su-
rowy lub częściowo przetworzony], macica perłowa, macica 
perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, kości zwierzęce 
[nieobrobiony lub częściowo przetworzony materiał], musz-
le [materiał przetworzony lub częściowo przetworzony], po-
roża jeleni, rattan [materiał nieprzetworzony lub częściowo 
przetworzony], rogi zwierzęce, rotang [trzcinopalma, ratan], 
siano onigaya [materiał surowy lub częściowo przetworzo-
ny], sploty słomiane, surowa macica perłowa, sztabki z pra-
sowanego bursztynu, sztuczne rogi, szylkret [materiał suro-
wy lub częściowo przetworzony], taśmy drewniane, taśmy 
korkowe, trzcina [materiał do wyplatania], trzcina [materiał 
surowy lub częściowo przetworzony], tyczki bambusowe, 
wiklina, meble kempingowe, meble metalowe i meble 
kempingowe, stoliki, fotele, kołki [mocowania] z tworzywa 
sztucznego do namiotów, niemetalowe maszty do namio-
tów, paliki namiotowe niemetalowe, 21 przybory kuchen-
ne lub do gospodarstwa domowego, pojemniki na lód, 
pojemniki na chleb, pojemniki kuchenne, menażki, talerze, 
przenośne lodówki, grzebienie, gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt 
do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przy-
bory kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów jak: porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, porcelana, porcelana 
ozdobna, porcelanowe jajka, porcelanowe popiersia, rzeźby 
porcelanowe, wyroby porcelanowe, tabliczki porcelanowe, 
doniczki porcelanowe, kubki porcelanowe, 22 liny, liny, linki 
i sznury, sieci, namioty, daszki [markizy], markizy i brezenty, 
żagle, hamaki, materiały do wyściełania i wypychania, nie-
przetworzone tekstylne materiały włókiennicze, liny do na-
miotów, daszki do namiotów, namioty [daszki] dla pojazdów, 
namioty [daszki] do przyczep kempingowych, namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, namioty 
do wspinaczki górskiej, namioty kempingowe, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktyw-
ne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, dresy wiatroszczel-
ne, dżinsy, dzianina [odzież], getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, getry do futbolu amerykańskiego, kąpielówki, kimo-
na, komplety koszulek i spodenek, komplety do joggingu 
[odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, kombinezo-
ny, kombinezony do latania, kombinezony do snowboardu, 
kombinezony jednoczęściowe, kombinezony narciarskie 
do zawodów, kombinezony piankowe, kominiarki, kombine-
zony zimowe, kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, kostiumy kąpielowe, koszule codzienne, 
koszule hawajskie, koszule kamuflażowe, koszule myśliwskie, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule wędkarskie, 
koszule z dzianiny, koszulki bez rękawów do biegania, koszul-
ki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki 
do jogi, koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkar-
skie, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, 
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rash-
guard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, 
krótkie spodnie, kurtki sportowe, kurtki [odzież], kurtki jako 
odzież sportowa, kurtki kamuflażowe, kurtki wędkarskie, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leg-
ginsy, majtki, maski na oczy do spania, męska bielizna jedno-
częściowa, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 

spodnie i kamizelki, mufki [odzież], ocieplane kurtki, ociepla-
cze, odzież gimnastyczna, odzież triatlonowa, odzież spor-
towa, odzież narciarska, bandany na szyję, chustki na głowę, 
chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki bejsbolówki, 
czapki i czapeczki sportowe, czepki kąpielowe, daszki [nakry-
cia głowy], kapelusze plażowe, kapelusze słomkowe, kape-
lusze wędkarskie typu bucket hat, kaptury [odzież], okrycia 
głowy z daszkiem, opaski na głowę, sportowe nakrycia gło-
wy [inne niż kaski], termoaktywne nakrycia głowy, obuwie, 
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, balerinki [obuwie], 
baletki, buty do biegania, buty do snowboardu, buty spor-
towe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty 
wodoodporne, buty treningowe [obuwie sportowe], buty 
wędkarskie, buty do wspinaczki górskiej, buty gimnastyczne, 
buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, buty 
nieprzemakalne, buty zimowe, obuwie lekkoatletyczne, obu-
wie do wspinaczki, kalosze, kolce [buty] do biegania, korki 
do butów piłkarskich, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie piłkarskie, obuwie rekreacyj-
ne, sandały, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, san-
dały męskie, sandały damskie, tenisówki, śniegowce, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły 
sportowe, baseny do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], 
dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, piłki 
sportowe, piłki plażowe, piłki do ćwiczeń, piłki do gry, piłki 
gimnastyczne, ozdoby choinkowe, artykuły gimnastyczne, 
artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne.

(210) 508532 (220) 2019 12 30
(731) ACTUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Floori

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.09, 29.01.06
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego.

(210) 508837 (220) 2020 01 09
(731) CAŁA DARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
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(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 16 okładki na paszporty, przyrządy do pisania, 
papier, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, piór-
niki, organizery, wizytówki, etui na przybory do pisania, etui 
na paszporty, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry: etui na kar-
ty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki 
na wizytówki, organizery podróżne przystosowane do ba-
gażu, aktówki dyplomatki, portfele, paski inne niż odzież, 
dyplomatki, teczki, portmonetki, torebki, torebki damskie, 
tornistry, etui na klucze, torby podróżne na ubrania, sakiew-
ki, bigle do torebek, kuferki przenośne na kosmetyki, etui 
na banknoty, saszetki męskie, etui na dokumenty, parasole 
przeciwdeszczowe, portmonetki z siatki oczkowej, plecaki, 
paski skórzane [inne niż odzież], torby turystyczne, bagaż, 
walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, 
wyroby rymarskie, etui na karty kredytowe, 25  paski [odzież] 
bielizna osobista, buty sportowe, buty sznurowane, krawa-
ty, majtki damskie, obuwie plażowe, obuwie, rękawiczki, 35  
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, polegające na zgru-
powaniu na rzecz osób trzecich towarów takich jak odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, torby podróżne, torebki, portfele, 
paski, rękawiczki.

(210) 508887 (220) 2020 01 10
(731) KEG PET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, farby wod-
ne, farby wodne do użytku w sztuce, powłoki do drewna [far-
by], szkliwo [farby, lakiery], farby przeciw zanieczyszczeniom, 
emalie [lakiery], lakiery i pokosty, powłoki do drewna [farby], 
szkliwo [farby, lakiery], utrwalacze [lakiery], 3 wosk do drew-
na, 16 kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, tworzywa plastyczne do modelowania, masy 
plastelinowe, zestawy mas plastycznych do samodzielnego 
formowania dla dzieci, tworzywa plastyczne do samodziel-
nego formowania dla dzieci.

(210) 508961 (220) 2020 01 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIESTA FUN & JOY

(531) 26.02.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.12, 24.17.25, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, 
chipsy ziemniaczane, curry, cukier, daktyle, dżemy, kon-
centraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, 
konserwy rybne, migdały, orzechy preparowane, owo-
ce w puszkach, owoce kandyzowane, skórki owocowe, 
przekąski na bazie owoców, rodzynki, słone przekąski, 
kandyzowane przekąski z owoców, warzywa w puszkach, 
warzywa suszone, warzywa konserwowane, wiórki koko-
sowe, 30 słodycze, wyroby czekoladowe, wyroby cukier-
nicze, ciasta, kakao, wyroby z kakao, herbata, kawa, kasze 
spożywcze, krakersy, lody spożywcze, makarony, mąka, 
miód, musztarda, majonez, galaretki owocowe, płatki ku-
kurydziane, płatki owsiane, przyprawy, ryż, ciastka ryżowe, 
płatki śniadaniowe, przekąski z ryżu, przekąski z kukury-
dzy, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrup-
kiego, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos 
przyprawowy na bazie owoców i warzyw, sól kuchenna, 
suchary, spaghetti.

(210) 509459 (220) 2020 01 27
(731) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHMIELAK LUBELSKI WYJĄTKOWY AROMAT 

LUBELSKIEGO CHMIELU LAGER piwo rzemieślnicze 
FERMENTOWANE W OTWARTYCH KADZIACH

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.11.15, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.15, 
05.03.20

(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo niskoalko-
holowe.

(210) 509611 (220) 2020 01 30
(731) BREVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 15.07.11, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części sa-
mochodowych.

(210) 509612 (220) 2020 01 30
(731) ADAMOWSKI MACIEJ, WIRASZKA RAFAŁ RMC 

INVESTMENTS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HNP Healthy Nutrition Poland

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 przeciwutleniające suplementy, suplementy 
prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, 
probiotyki (suplementy), suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, przeciwutleniające suplementy diety, białkowe 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su-
plementy odżywcze, suplementy diety zawierające drożdże, 
18 torby na ubrania, elastyczne torby na odzież, torby na odzież 
sportową, torby podręczne na odzież sportową, 24 etykiety 
tekstylne opisujące odzież, etykiety tekstylne do oznaczania 
odzieży, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, 25 ubrania co-
dzienne, odzież ochronna zakładana na ubrania, kurtki [odzież], 
dzianina [odzież], odzież dziana, odzież gimnastyczna, odzież 
treningowa, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież 
codzienna, odzież męska, opaski na głowę [odzież], odzież go-
towa, odzież narciarska, swetry [odzież], odzież przeciwdeszczo-
wa, golfy [odzież], paski [odzież].

(210) 509837 (220) 2020 02 04
(731) QS&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ph21

(531) 26.03.01, 26.03.10, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08, 26.01.04

(510), (511) 42 aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, instalacje w zakresie oprogramowania komputerowego, 
konserwacja i kontrola jakości oprogramowania komputero-
wego, programowanie komputerów.

(210) 509853 (220) 2020 02 04
(731) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 26.03.23, 26.04.05, 26.04.24, 26.04.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze, w szcze-
gólności do leczenia i zapobiegania dysfunkcjom seksual-
nym.

(210) 509895 (220) 2020 02 05
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twa-
rogowe, sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwa-
rowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, 
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, 
kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki 
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, infor-
macja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożyw-
czych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
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(210) 509908 (220) 2020 02 11
(731) NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Menoblital
(510), (511) 5 suplementy diety, kapsułki z olejkiem, ekstrak-
ty roślinne i witaminy stosowane w okresie menopauzy.

(210) 509925 (220) 2020 02 06
(731) WIŚNIEWSKI SZYMON KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 

IMPREZ, Licheń Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DJ SZYMI

(531) 26.04.07, 16.01.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów mu-
zycznych, muzyki poważnej lub rozrywkowej, organizowa-
nie i prowadzenie przyjęć rozrywkowych, dyskoteki, zabawy 
taneczne, wesela, rocznicowe, usługi muzyczne z orkiestrą, 
usługi organizacji i prowadzenia imprez karaoke, organizo-
wanie i prowadzenie konkursów muzycznych, piękności.

(210) 509950 (220) 2020 02 06
(731) PROJECT OUTDOOR POLSKA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALANCE PARK

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 28 zabawki i artykuły sportowe stanowiące wy-
posażenie placów zabaw, domki do zabaw, zestawy do za-
bawy w plenerze w postaci ścianek wspinaczkowych i sprzę-
tu dla zjeżdżalni linowych, zjeżdżalni rurowych, zjeżdżalni 
otwartych, zabawki - zwierzątka wykonane z materiałów 
ekologicznych, figurki do zabawy i akcesoria dla nich, zabaw-
ki przeznaczone do jazdy na nich, zabawki - pojazdy, urzą-
dzenia rekreacyjno - sprawnościowe w postaci tras podwie-
szanych z przeszkodami i bez przeszkód, tras wahadłowych, 
zabawki ruchome, sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu 
w postaci konstrukcji z drabinkami dla dzieci, huśtawek li-
nowych jedno i wieloosobowych, bujaków sprężynowych, 
linariów., 37 budowa wewnętrznych i zewnętrznych parków 
rekreacji i rozrywki, w tym parków linowych, ścianek wspi-
naczkowych, zjeżdżalni rurowych i zjeżdżalni otwartych, 
zjeżdżalni linowych, tras rekreacyjno - widokowych, tras 
z przeszkodami, wież widokowych i wspinaczkowych, pla-
ców do gier i zabaw.

(210) 510103 (220) 2020 02 14
(731) HOOVECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) HOOVECO

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do roz-
pylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, elektryczne 
domowe odkurzacze, elektryczne odkurzacze do dywanów, 
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne od-
kurzacze ręczne, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, kartono-
we worki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia przemysło-
wego [odkurzacze], odkurzacze, odkurzacze bezprzewodowe, 
odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do celów prze-
mysłowych, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurza-
cze do odsysania płynów, odkurzacze do powierzchni komer-
cyjnych i przemysłowych, odkurzacze do suchych i mokrych 
zanieczyszczeń, odkurzacze do użytku domowego, odkurza-
cze domowe, odkurzacze elektryczne, odkurzacze elektryczne 
do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne do pościeli, 
odkurzacze elektryczne do użytku domowego, odkurzacze 
elektryczne i ich części, odkurzacze elektryczne ręczne z komo-
rami jednorazowego użytku, odkurzacze na drążku, odkurzacze 
roboty, odkurzacze zasilane bateriami, które można ponownie 
naładować, odkurzacze samochodowe, przemysłowe maszy-
ny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], ssawki do odkurzaczy, 
szczotki do odkurzaczy, tekturowe worki do odkurzaczy, torby 
do odkurzaczy, torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, 
wentylatory elektryczne do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, 
worki do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odku-
rzaczy, wymienne torby papierowe do odkurzaczy, zasysające 
maszyny do czyszczenia [odkurzacze].

(210) 510158 (220) 2020 02 13
 (310) UK00003462930 (320) 2020 01 31 (330) GB
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glo & more

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, 
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły 
dla palaczy, bibułka papierosowa, glizy papierosowe, filtry 
do papierosów, kieszonkowe urządzenia do skręcania pa-
pierosów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w pa-
pierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, naboje do pa-
pierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych pa-
pierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
i części do urządzeń do podgrzewania tytoniu, substytuty 
tytoniu do celów inhalacji, papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, etui na papierosy, pudełka na papierosy, snus z tyto-
niem, tabaka z tytoniem, snus bez tytoniu, tabaka bez tyto-
niu, torebki na nikotynę doustną bez tytoniu (nie do użytku 
medycznego).
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(210) 510216 (220) 2020 02 14
(731) LENEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LENEXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa

(531) 26.02.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą.

(210) 510220 (220) 2020 02 17
(731) CIAĆMA ZUZANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAFFÉ BAGERI STOCKHOLM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.03.01
(510), (511) 30 bułki z cynamonem, wypieki, wyroby cukier-
nicze, czekolada i desery, 43 kawiarnia.

(210) 510292 (220) 2020 02 18
(731) GROCHOWSKA MARZENA GET CHOICE, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) NEURONY DO ROBOTY
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradz-
two szkoleniowe i edukacyjne].

(210) 510329 (220) 2020 02 18
(731) A.Z. ELEKTRONIK ADRIANA KORCZAK, ZDZISŁAW 

KORCZAK SPÓŁKA JAWNA, Belsk Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINI-TAPE

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 dwustronna taśma przylepna do użytku 
domowego, papier samoprzylepny, taśma klejąca, taśma 
klejąca pakowa, dwustronna taśma klejąca do użytku 
biurowego, taśmy z papieru, taśmy przylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samo-
przylepne do celów biurowych, 17 artykuły izolacyjne 
do użytku na zakończeniach kabli elektrycznych, bariery 
dielektryczne, izolacja do przewodów elektrycznych, izo-
latory do użytku elektronicznego, izolatory elektryczne, 
izolatory wysokonapięciowe, izolatory wysokonapięciowe 

do linii napowietrznych, kauczuk do izolacji elektrycznej, 
materiały elektroizolacyjne, okrycie izolacyjne do elek-
trycznej osłony drutów, okrycie izolacyjne do elektrycznej 
osłony kabli, połączenia termokurczliwe, produkty gu-
mowe do izolacji elektrycznej, taśma elektryczna, taśmy 
do izolacji elektrycznej, taśmy przylepne zawarte w tej 
klasie za wyjątkiem uszczelnień do okien, taśmy do izolacji 
elektrycznej.

(210) 510341 (220) 2020 02 19
(731) CHROBAK-EILMES KATARZYNA, Smolec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA Strefa Wakacji

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, wynajem sprzętu sportowego i obiektów 
sportowych, świadczenie usług związanych z rekreacją 
wodną, administrowanie [organizacja] usługami rozryw-
kowymi, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, 
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizo-
wanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych, organizowanie imprez tanecznych, 
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organi-
zowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć 
rekreacyjnych, przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, udostępnianie kompleksów ze zjeżdżalniami wod-
nymi, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekre-
acyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do za-
baw dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych 
w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie tere-
nów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt 
domowych, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi 
rekreacyjne dla osób starszych, usługi w zakresie rekreacji, 
warsztaty do celów rekreacyjnych, zapewnianie atrakcji 
odwiedzającym w celach rozrywkowych, zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekre-
acyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, 
zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zjeżdżalni 
wodnych do celów rekreacyjnych.

(210) 510358 (220) 2020 02 19
(731) PRZYWARSKI MACIEJ HURT IMPORT EXPORT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Luk

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci internet, towarów w postaci: 
artykuły ozdobne i dekoracyjne oraz przybory gospodarstwa 
domowego z drewna, wikliny, rattanu, tkanin i materiałów 
włókienniczych, filcu, skóry, bambusa, tworzyw sztucznych, 
styropianu, gipsu, wosku, cementu, metalu, terakoty, cera-
miki, porcelany, szkła, szkła artystycznego, piór drobiowych, 
roślin i przypraw, pojemniki, pudełka, pudełka ozdobne, 
sztuczne kwiaty, kwiaty suszone, dodatki florystyczne w po-
staci taśm, folii siatek, tkanin i materiałów włókienniczych, ar-
tykułów papierniczych, sznurka, torebek na kwiaty, osłonek 
na doniczki, doniczek do kwiatów, wazonów, ozdoby cho-
inkowe, bombki szklane i plastikowe, łańcuchy choinkowe 
i ozdobne, lampki choinkowe, girlandy, artykuły oświetlenio-
we, dekoracje oświetleniowe, dekoracje oświetleniowe elek-
tryczne, dekoracje oświetleniowe na baterie, świece, ozdoby 
świąteczne, wydmuszki, zabawki, torebki prezentowe, opa-
kowania prezentowe, papier dekoracyjny, torby, worki i rożki 
papierowe, usługi importowo-eksportowe, dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
dystrybucja produktów do celów reklamowych.

(210) 510366 (220) 2020 02 19
(731) SZTEMBURSKIJ WADIM, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKKLESIA SILVER ART

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 prezento-
wanie produktów - dewocjonaliów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, 40 ornamentowanie ikon jako obrób-
ka materiału polegająca na grawerowaniu, galwanizowaniu, 
posrebrzaniu, pozłacaniu.

(210) 510494 (220) 2020 02 24
(731) KATRIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Brushme
(510), (511) 16 zestaw do malowania według numerów.

(210) 510600 (220) 2020 02 25
(731) ZĘBRZUSKI JAROSŁAW SZAKLE PL INSTYTUT 

TECHNIKI OKRĘTOWEJ, Chwaszczyno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZAWIESIA I TECHNIKI PODNOSZENIA szakle.pl

(531) 14.01.02, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe zawiesia do przenoszenia ładun-
ków.

(210) 510934 (220) 2020 03 03
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wirtualny dekoder TVP
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, 
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane 
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini 
albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, 
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samo-
przylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania foto-
grafii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
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dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 510935 (220) 2020 03 03
(731) ZAGOZDON AGNIESZKA AGRO-POL, Bronisze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO-POL Fantazja

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.11, 25.01.01, 26.13.25
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałat-
ki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki 
i surówki warzywne i owocowo - warzywne świeże i kon-
serwowane, 30 kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla 
ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla zwierząt, świeże wa-
rzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, jarmuż, 
kabaczki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszpon-

ka, rukola, sałata, soczewica, szpinak, ziemniaki, świeże wa-
rzywa liściaste umyte i pakowane, gotowe do spożycia, nie-
przetworzona komosa ryżowa, rośliny, w tym zioła ogrodo-
we, rośliny suszone do dekoracji, nasiona roślin, ziarna zbóż. 
w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, w tym 
kompozycje świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy.

(210) 510939 (220) 2020 03 03
(731) HOTEL WĘGIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Węgierki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL WĘGIERKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 07.01.24, 
26.11.02, 26.11.12

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi hotelowe.

(210) 511011 (220) 2020 03 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA STICK IT!
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 511024 (220) 2020 03 05
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga MASARNIA U JÓZEFA
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 07.15.05
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, po-
karm dla niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, 
kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mię-
sne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, raki nie-
żywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby 
gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, or-
ganizowanie 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 dogod-
ny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez 
internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, 
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farma-
ceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełba-
ski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożyw-
cze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso 
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, 
wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej 
klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, 
zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby 
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty goto-
we na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: spożyw-
czej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 511034 (220) 2020 03 05
(731) WOJTANOWSKI PAWEŁ KOBIS, Tuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVOBOX

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 monitory komputerowe, urządzenia kom-
puterowe stacjonarne i przenośne, urządzenia do prze-
wodowej transmisji danych, urządzenia do przetwarzania 
informacji, akcesoria komputerowe, urządzenia do bez-
przewodowej transmisji danych, urządzenia projekcyjne, 
urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku, urządze-
nia do głosowania, audiowizualne urządzenia dydaktycz-
ne, głośniki, komputerowe urządzenia peryferyjne, meble 
laboratoryjne.

(210) 511043 (220) 2020 03 05
(731) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION  

AGENCJA REKLAMOWA, Kościno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) key thing Istota rzeczy w komunikacji marki

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi marke-
tingowe, marketing farmaceutyczny, usługi doradztwa w za-
kresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień 
w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania persone-
lem, usługi agencji public relations, usługi reklamowe w za-
kresie kreowania wizerunku marki, usługi w zakresie kreowa-
nia wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama 
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, 
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu re-
klamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych 
i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, 
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji 
handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu 
detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, bada-
nia marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, 
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie 
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia 
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności 
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, po-
średniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradz-
two handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów 
lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczaso-
wych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż 
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamo-
wych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli 
dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów 
na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośred-
nictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psycho-
technicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycz-
nych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przezna-
czone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, bazy da-
nych, badania rynku i opinii publicznej, usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii 
skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu i osprzętu 
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turystycznego, dewocjonaliów, artykułów piśmienniczych, 
książek i czasopism, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzę-
tu i osprzętu turystycznego, dewocjonaliów, artykułów pi-
śmienniczych, książek i czasopism.

(210) 511055 (220) 2020 03 06
(731) CHYCIŃSKI ADAM TRIAL AND ERROR DRIVEN 

DEVELOPMENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) [N] STREFA ENDURO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowa-
nia działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie 
działalnością handlową, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące 
się do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystry-
bucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja 
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, po-
moc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, 
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż 
detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: obuwie, 
kurtki, czapki, czapki kominiarki, podkoszulki, koszulki, swetry, 
bluzy, polary, spodnie, bielizna, bielizna termiczna, rękawicz-
ki, spodnie przeciwdeszczowe, obuwie przeciwdeszczowe, 
kurtki przeciwdeszczowe, kaski motocyklowe, kaski ochron-
ne do uprawiania sportu, kombinezony ochronne przeciw 
urazowe, nakolanniki ochronne dla motocyklistów, nakrycia 
głowy do ochrony przed urazami, obuwie ochronne chro-
niące przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na korpus 
dla motocyklistów, ochraniacze na łokcie dla motocyklistów 
do ochrony przed wypadkami, ochraniacze zabezpieczają-
ce ciało przed urazami, ochronne okulary, odzież chroniąca 
przed skutkami wypadków komunikacyjnych, kombinezony 
ochronne dla motocyklistów, rękawice ochronne dla moto-
cyklistów, zegarki, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, 
39 wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep, wy-
pożyczanie części pojazdów, wynajem motocykli, organi-
zacja wycieczek, udzielanie informacji turystom związanych 

z wyprawami i zwiedzaniem, organizacja wypraw motocy-
klowych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
i wypraw, informacja turystyczna, usługi przewodników tu-
rystycznych, planowanie podróży, usługi planowania tras, 
planowanie trasy podróży, usługi w zakresie planowania 
wycieczek, udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, 41 kursy doskonalenia jazdy motocyklem 
w terenie, kursy prawa jazdy, kursy doskonalenia jazdy, kursy 
instruktorskie związane z nauką jazdy, informacje na temat 
sportu, informacje o rekreacji, informacje związane z egza-
minowaniem, kursy instruktażowe, nauka jazdy, nauka jazdy 
w zakresie bezpieczeństwa na drodze, obozy sportowe, obo-
zy motocyklowe, organizacja seminariów, organizacja wyści-
gów samochodowych i/lub motocyklowych, organizacja 
zawodów rekreacyjnych, organizowanie fanklubów, organi-
zowanie festiwali, organizowanie i/lub prowadzenie kursów 
instruktażowych, organizowanie pokazów na żywo, organi-
zowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie 
rajdów motocyklowych, organizowanie rozrywki, organizo-
wanie wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów 
pojazdów, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie in-
żynierii, prowadzenie szkoleń dotyczących konserwacji i/lub 
napraw silników, szkolenie kierowców, szkolenie w zakresie 
konserwacji i/lub napraw pojazdów, udostępnianie kursów 
instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostęp-
nianie kursów korespondencyjnych, usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigowym, usługi szkół jazdy, usługi 
szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia po-
jazdu.

(210) 511057 (220) 2020 03 06
(731) CHYCIŃSKI ADAM TRIAL AND ERROR DRIVEN 

DEVELOPMENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E NDURO enduro.company

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsię-
biorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące 
planowania działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, ad-
ministrowanie działalnością handlową, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowa-
nie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo biz-
nesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakre-
sie zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze doty-
czące franchisingu, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu 
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przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnia-
nie informacji handlowych, usługi handlu elektronicz-
nego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, 
sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towa-
rów: obuwie, kurtki, czapki, czapki kominiarki, podkoszul-
ki, koszulki, swetry, bluzy, polary, spodnie, bielizna, bieli-
zna termiczna, rękawiczki, spodnie przeciwdeszczowe, 
obuwie przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe, 
kaski motocyklowe, kaski ochronne do uprawiania spor-
tu, kombinezony ochronne przeciw urazowe, nakolanniki 
ochronne dla motocyklistów, nakrycia głowy do ochrony 
przed urazami, obuwie ochronne chroniące przed wypad-
kami lub urazami, ochraniacze na korpus dla motocykli-
stów, ochraniacze na łokcie dla motocyklistów do ochro-
ny przed wypadkami, ochraniacze zabezpieczające ciało 
przed urazami, ochronne okulary, odzież chroniąca przed 
skutkami wypadków komunikacyjnych, kombinezony 
ochronne dla motocyklistów, rękawice ochronne dla mo-
tocyklistów, zegarki, elektroniczne urządzenia nawigacyj-
ne, 39 wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep, 
wypożyczanie części pojazdów, wynajem motocykli, or-
ganizacja wycieczek, udzielanie informacji turystom zwią-
zanych z wyprawami i zwiedzaniem, organizacja wypraw 
motocyklowych, organizowanie i rezerwowanie wypraw 
i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem i wypraw, informacja turystyczna, usłu-
gi przewodników turystycznych, planowanie podróży, 
usługi planowania tras, planowanie trasy podróży, usługi 
w zakresie planowania wycieczek, udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, 41 kur-
sy doskonalenia jazdy motocyklem w terenie, kursy prawa 
jazdy, kursy doskonalenia jazdy, kursy instruktorskie zwią-
zane z nauką jazdy, informacje na temat sportu, informa-
cje o rekreacji, informacje związane z egzaminowaniem, 
kursy instruktażowe, nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze, obozy sportowe, obozy mo-
tocyklowe, organizacja seminariów, organizacja wyścigów 
samochodowych i/lub motocyklowych, organizacja za-
wodów rekreacyjnych, organizowanie fanklubów, organi-
zowanie festiwali, organizowanie i/lub prowadzenie kur-
sów instruktażowych, organizowanie pokazów na żywo, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organi-
zowanie rajdów motocyklowych, organizowanie rozrywki, 
organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie 
wyścigów pojazdów, prowadzenie kursów edukacyjnych 
w zakresie inżynierii, prowadzenie szkoleń dotyczących 
konserwacji i/lub napraw silników, szkolenie kierowców, 
szkolenie w zakresie konserwacji i/lub napraw pojazdów, 
udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, udostępnianie kursów korespondencyj-
nych, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigo-
wym, usługi szkół jazdy, usługi szkoleniowe dla kierowców 
z umiejętności prowadzenia pojazdu.

(210) 511109 (220) 2020 03 09
(731) CHOLEWICKA BEATA, ŁUKASIK KATARZYNA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE ROGOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Łomża

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Rogowski

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 
05.09.01, 05.09.06, 05.09.10, 05.09.24

(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, cebula konserwowa-
na, cebulki marynowane, ekstrakty z warzyw do konsump-
cji, fasola, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola 
w puszkach, fasolka konserwowa, frytki ziemniaczane, frytki, 
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, gro-
szek konserwowy, groszek, przetworzony, groch łuskany, 
kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy kon-
serwowe, kasztany jadalne smażone z cukrem, kiszone wa-
rzywa [kimchi], knedle ziemniaczane, kompozycje owoców 
przetworzonych, koncentraty na bazie owoców przezna-
czone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw prze-
znaczone do gotowania, koncentraty soków warzywnych 
do konsumpcji, konserwowane warzywa, konserwowane 
papryczki chilli, konserwowe rośliny strączkowe, konserwy, 
marynaty, konserwy z owocami, korniszony, krążki z cebuli, 
krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, 
marchewki, marynowana kalarepa, marynowana ostra pa-
pryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbu-
za, marynowane papryczki jalapeno, miąższ owoców, mie-
szanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, mrożona 
kapusta pekińska, mrożone frytki, mrożone owoce, obrana 
marchew, obrane ziemniaki, odsmażana fasola, ogórki korni-
szony, ostre zielone papryczki, przetworzone, owoce konser-
wowane, owoce marynowane, owoce w puszkach, owoce 
w plasterkach, konserwowe, owoce przetworzone, papryka 
konserwowana, papryka marynowana, papryka, przetwo-
rzona, pasta arachidowa, pasta czosnkowa, pasta z anchois, 
pasty na bazie roślin strączkowych, pasztet warzywny, placki 
smażone, placki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone 
sałatki warzywne, pokrojone warzywa, płatki ziemniaczane, 
pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomido-
ry obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, preparowane 
papryki, produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, 
proszki warzywne, przeciery warzywne, proszki owocowe, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski ziemniaczane, przetworzona kapusta brukselska, 
przetworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone 
jabłka, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone liście wino-
gron, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone mo-
rele, przetworzone migdały ziemne, przetworzone owoce 
liczi, przetworzone słodkie ziemniaki, przystawki na bazie 
warzyw, purée z warzyw, śliwki konserwowe, śliwki suszone, 
suszona rzepa, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, 
szpinak konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak [przetwo-
rzony], warzywa fermentowane, warzywa gotowane, warzy-
wa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa 
konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa 
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowa-
ne w sosie sojowym, warzywa mrożone, warzywa obrane 
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, 
warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone, warzy-
wa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa 
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w puszkach, warzywa w słoikach, ziemniaki, konserwowane, 
ziemniaki, przetworzone, warzywa marynowane pojedyn-
cze i mieszanki, pasty warzywne, farsze warzywne, pulpy 
warzywne, wsady warzywne, 31 surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, surowe i nieprzetworzone produkty ogrod-
nicze, surowe produkty rolne, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, orzechy, warzy-
wa i zioła, bób świeży, burak, buraki, świeże, cebula, cebu-
la świeża [warzywa], cukinie świeże, cykoria świeża, cykoria 
[sałata], czosnek, świeży, dynie, fasola adzuki świeża, fasola, 
świeża, granaty, groch świeży, gruszki świeże, jabłka nieprze-
tworzone, jagody, świeże owoce, jeżyny świeże, kapusta 
chińska świeża, kalarepa świeża, kabaczki, świeże, kapusta 
sitowata, świeża, kasztany jadalne świeże, kompozycje świe-
żych owoców, marchewki (świeże), marchew biała (arraca-
cha) świeża, mieszanki owocowe [świeże], nieprzetworzona 
cebula, nieprzetworzona cukinia, nieprzetworzona fasola, 
nieprzetworzona kapusta, nieprzetworzona pigwa, nieprze-
tworzone buraki, nieprzetworzone cebule, nieprzetworzone 
kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], nieprzetworzone 
owoce, nieprzetworzone papryki, nieprzetworzone pomi-
dory, nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone warzywa, 
nieprzetworzone ziemniaki, nieprzetworzony czosnek, ogór-
ki świeże, orzechy, orzechy świeże, owoce świeże, pieczarki 
świeże, pomidory czereśniowe, świeże, pomidory śliwkowe 
świeże, pomidory winogronowe, świeże, portulaka warzyw-
na, świeża, rabarbar, rabarbar świeży, sałata świeża, sałaty, 
śliwki, świeże, słodka kukurydza [świeża], soczewica świeża 
[warzywa], surowa czerwona fasola, surowa fasola, surowa 
kapusta, surowa pigwa, surowe buraki, surowe cebule, su-
rowe warzywa, surowe ziemniaki, surowy korzeń chrzanu, 
świeża kapusta, świeża fasola szparagowa, świeża czerwona 
cykoria, świeża ciecierzyca, świeża kapusta brukselska, świe-
ża kapusta pekińska [baechu], świeża pietruszka, świeża żu-
rawina, świeże buraki, świeże cebulki dymki, świeże cukinie, 
świeże dynie, świeże jabłka, świeże kurki, świeże nasiona ro-
ślin strączkowych, świeże owoce, świeże papryki, świeże po-
midory, świeże rośliny strączkowe, świeże słodkie ziemniaki, 
świeże szparagi, świeże warzywa na sałatki, świeże warzywa 
organiczne, świeże warzywa yam, świeże ziemniaki, świeży 
bób, świeży czosnek, świeży zielony czosnek, świeży zielo-
ny groszek łuskany, warzywa korzeniowe [świeże], warzywa 
świeże.

(210) 511152 (220) 2020 03 06
(731) FABRYKA WIERTŁA BAILDON SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) BHH
(510), (511) 7 narzędzia jako części maszyn, wiertła [części 
do maszyn], wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, 
wiertła z chwytem stożkowym [części do maszyn], wiertła 
do płytek drukowanych [maszyny lub obrabiarki], wiertła 
ze standardowym chwytem [części maszyn], wiertła o chwy-
cie wielowypustowym [części maszyn], wiertła do wiercenia 
w skale, przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], wiertła 
ze standardowym chwytem [maszyny], wiertła centrujące 
stanowiące części maszyn, wiertła kręte do maszyn, wiertła 
do wiertarek elektrycznych, diamentowe wiertła do maszyn, 
wiertła cementowe do wiertarek, karbidowe wiertła do ma-
szyn, wiertła do maszyn górniczych, wiertła do maszyn, prze-
mysłowe wiertła [maszyny], wiertła pneumatyczne, maszyny 
do cięcia metalu, maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych, 
narzędzia tnące z napędem elektrycznym, narzędzia tnące 
[maszyny] w postaci frezów, ostrza [części maszyn], ostrza 
do narzędzi elektrycznych, przyrządy tnące będące czę-

ściami maszyn, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, 
wałki tnące [części do maszyn], uchwyty do ostrzy [części 
maszyn], uchwyty do wkładek tnących [części do maszyn], 
maszyny do ostrzenia wierteł, narzędzia do wiercenia obsłu-
giwane przez maszyny, narzędzia do wiercenia, przeznaczo-
ne do użytku wraz z maszynami, narzędzia tnące [maszyny] 
w formie wierteł, rozwiertaki [części do maszyn], rozwiertaki 
[narzędzia z napędem elektrycznym], urządzenia do chło-
dzenia wierteł [części do maszyn], obrabiarki i ich części, 
uchwyty do wiertarek, otwornice, wiertarki, gwintowni-
ce [maszyny], frezarki, tarcze do cięcia z twardego metalu, 
osełki do ostrzenia, ostrzałki, rozwiertaki [części do maszyn], 
rozwiertaki [narzędzia z napędem elektrycznym], 8 narzę-
dzia ręczne o napędzie ręcznym, wiertła [narzędzia], wiertła 
do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertła kręte do użytku 
wraz z narzędziami obsługiwanymi ręcznie, wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], wier-
tła do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, wiertła 
diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła 
do drążenia [części narzędzi ręcznych], wiertła [części na-
rzędzi ręcznych], wiertła do wiertarek ręcznych, brzeszczoty 
do pił [części narzędzi ręcznych], dłuta [narzędzia ręczne], 
frezy [narzędzia ręczne], frezy rotacyjne [narzędzia stero-
wane ręcznie], gwintownice [narzędzia ręczne], kleszcze 
do drutu [narzędzia ręczne], kątowniki nastawne [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], narzędzia obrotowe do cięcia meta-
lu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia skrawające 
[narzędzia ręczne], nożyce do cięcia metalu [nożyce do bla-
chy], oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], ostrza [narzędzia 
ręczne], ostrza [noże] do strugów, ostrza do pił, pilniki [narzę-
dzia], piły [narzędzia ręczne], przenośne stojaki do wiertarek 
ręcznych, przyrządy do ostrzenia, przyrządy tnące [narzędzia 
ręczne], ręczne narzędzia do wiercenia, rozwiertaki [narzę-
dzia ręczne], tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
świdry [narzędzia], uchwyty do wiertarek, rozwiertaki [narzę-
dzia ręczne], 10 wiertła do wiertarek chirurgicznych, wiertła 
stomatologiczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
oraz za pomocą Internetu towarów: narzędzi jako części 
maszyn, wierteł [części do maszyn], ostrzy [części maszyn], 
przyrządów tnących [części maszyn], tarcz tnących [części 
maszyn], narzędzi ręcznych o napędzie ręcznym, wierteł [na-
rzędzia], narzędzi skrawających [narzędzia ręczne], ręcznych 
narzędzi do wiercenia, przyrządów tnących [narzędzia ręcz-
ne], jak również dostarczanie informacji handlowych o tych 
produktach, reklama, sporządzanie opinii handlowych, prze-
kazywanie informacji handlowych oraz doradztwo specjali-
styczne w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hur-
towej, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii 
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
sporządzenie indeksów informacji do celów handlowych 
i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie 
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz 
planami promocyjnymi, marketing, wspieranie sprzedaży 
poprzez reklamę, promocję, doradztwo w zakresie zbytu 
i zakupu, dostarczanie informacji handlowej i biznesowej 
on-line w zakresie dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprze-
daży narzędzi jako części maszyn, wierteł [części do maszyn], 
ostrzy [części maszyn], przyrządów tnących [części maszyn], 
tarcz tnących [części maszyn], narzędzi ręcznych o napędzie 
ręcznym, wierteł [narzędzia], narzędzi skrawających [narzę-
dzia ręczne], ręcznych narzędzi do wiercenia, przyrządów 
tnących [narzędzia ręczne], pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, promocja towarów 
i usług przez zamawianie on-line, prowadzenie wykazu in-
formacji handlowych w Internecie, 37 wynajem wierteł, wy-
najem narzędzi, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi jako 
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części maszyn, konserwacja wierteł, konserwacja narzędzi, 
konserwacja narzędzi ręcznych, konserwacja narzędzi jako 
części maszyn, konserwacja urządzeń i narzędzi medycz-
nych, naprawa narzędzi, naprawa narzędzi jako części ma-
szyn, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obrób-
ki metali, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją wierteł 
oraz narzędzi.

(210) 511166 (220) 2020 03 06
(731) HAMELA MACIEJ TADEUSZ PEMPLUM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMPAKT FILM
(510), (511) 35 usługi związane ze sprzedażą filmów, 41 pro-
dukcja filmów, usługi związane z nagrywaniem filmów.

(210) 511180 (220) 2020 03 08
(731) DUDEK KAROL PROSERWIS, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SunFoton Czysta energia dla Ciebie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.25, 01.03.01, 07.01.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej pomp ciepła, 
usługi sprzedaży detalicznej pomp ciepła, 37 serwis urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instala-
cji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów energii 
wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, budowa in-
stalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów 
odprowadzania ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji 
systemów grzewczych na paliwa stałe, montaż pomp cie-
pła, naprawa lub konserwacja pomp ciepła, usługi doradcze 
w zakresie instalacji pomp ciepła, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją pomp ciepła.

(210) 511241 (220) 2020 03 10
(731) GÓRALOWSKI PATRYK TRISTAN TRESAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) algorytmia
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne.

(210) 511252 (220) 2020 03 09
(731) HERBUT GRZEGORZ LA DENTICA CENTRUM 

STOMATOLOGII, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) La Dentica Centrum Stomatologii
(510), (511) 40 produkcja na zamówienie protez stomato-
logicznych i sztucznych szczęk, produkcja na zamówienie 
protez dentystycznych, usługa technika dentystycznego, 
42 usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicz-
nych, 44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, usługi kliniki 

dentystycznej, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi 
czyszczenia zębów, doradztwo związane ze stomatologią, 
stomatologia estetyczna, pomoc stomatologiczna, wstawia-
nie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, badania 
rentgenowskie w celach medycznych, usługi rentgenowskie, 
chirurgia, chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne, 
stomatologia kosmetyczna, konsultacje dentystyczne, usłu-
gi protetyczne, periodontologia, pedodoncja, diagnostyka 
schorzeń stomatologicznych, usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych.

(210) 511285 (220) 2020 03 10
(731) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RESQL
(510), (511) 9 aplikacje mobilne i oprogramowanie kom-
puterowe służące do monitorowania środowiska szkolnego 
i zapobiegania zachowaniom ryzykownym, w tym przemo-
cy rówieśniczej, 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, 
organizowanie wystaw, sympozjów, konferencji, seminariów, 
warsztatów i szkoleń, usługi trenerskie, 44 badania psycho-
logiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psycholo-
giczne, opieka psychologiczna, terapia psychologiczna dla 
dzieci i młodzieży, usługi w zakresie oceny psychologicznej, 
badanie przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, 
psychoterapia, usługi psychoterapeutyczne, usługi terapeu-
tyczne, opieka medyczna, opieka zdrowotna, pomoc me-
dyczna.

(210) 511352 (220) 2020 03 11
(731) LUXHAIR BY JAGODA WARDĘGA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXHAIR

(531) 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do włosów, klej do peruk, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, lakier 
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, 
nielecznicze kuracje do skóry głowy, olej kokosowy do ce-
lów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycz-
nych, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosme-
tycznych, olejki do celów kosmetycznych, henna [barwnik 
kosmetyczny], henna w proszku, kleje do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, szampony, szam-
pony koloryzujące, suche szampony, szampony nieleczni-
cze, szampony do włosów, szampony przeciwłupieżowe, 
szampony zmiękczające, szampony w kostkach, szampony 
do ciała, szampony dla niemowląt, szampony do użytku 
osobistego, szampony z odżywką do włosów, szampony 
przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, odżywki pie-
lęgnacyjne do włosów, odżywki nawilżające do włosów, 
odżywki do włosów w kostce, odżywki do włosów dla nie-
mowląt, balsam do włosów, brylantyna, kosmetyczne prepa-
raty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji 
włosów, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, 
kremy ochronne do włosów, lakier do włosów, maseczki 
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do stylizacji włosów, maseczki do włosów, neutralizatory 
do włosów, odżywczy wosk do włosów, odżywki do skóry 
głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, olejek do ukła-
dania włosów, olejek ułatwiający czesanie, olejki do odżywia-
nia włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, pasta 
do stylizacji włosów, pianka do stylizacji, pianki [przybory 
toaletowe] do stylizacji włosów, pianki ochronne do włosów, 
płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], pomady 
do celów kosmetycznych, pomady do włosów, preparaty 
do falowania i kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji 
włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do ku-
racji włosów, preparaty do neutralizacji włosów, preparaty 
do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do ondulacji 
na zimno, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów 
medycznych, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
do rozjaśniania włosów, preparaty do układania włosów, płu-
kanki do włosów [szampon z odżywką], pudry do włosów, 
proszek do mycia włosów, produkty utrwalające do włosów, 
serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, 
środki do nawilżania włosów, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, woda utleniona do włosów, tonik do włosów 
[nieleczniczy], woski do układania włosów, żele do stylizacji 
włosów, żele do utrwalania fryzury, żele ochronne do wło-
sów, żele w sprayu do układania włosów, 10 włosy (sztucz-
ne), protezy i sztuczne implanty, 26 arkusze folii aluminiowej 
do robienia pasemek na włosach, czepki do farbowania wło-
sów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki 
do włosów, elektryczne wałki do włosów, folie do koloryzacji 
włosów, frotki do włosów, gumka do związywania włosów, 
klamry do włosów, kokardy do włosów, kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, 
kosmyki włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów w formie 
grzebieni, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania 
włosów, paski z tworzyw sztucznych do użytku przy robie-
niu pasemek, paski z tworzyw sztucznych do użytku w ko-
loryzacji włosów, peruki, piankowe wałki do włosów, prze-
paski do włosów, siatki na włosy, spinki (klamerki) do wło-
sów, spinki do kręcenia włosów, spinki do włosów, spinki 
zatrzaskowe [akcesoria do włosów], sploty włosów, sprężynki 
do włosów [akcesoria do włosów], syntetyczne treski, szpilki 
do włosów, szpilki i wsuwki do włosów, taśma do mocowa-
nia peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy, wałki 
do włosów, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, 
inne niż przyrządy ręczne, wstążeczki papierowe [ozdoby 
do włosów], wstążki do włosów, wsuwki do kręcenia wło-
sów, wsuwki do układania włosów w fale, włosy do przedłu-
żania, włosy syntetyczne, włókna do użytku jako zamienniki 
włosów, 44 dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i urody, fryzjerstwo, kuracje do włosów, mycie 
włosów szamponem, odbudowa włosów, stylizacja, układa-
nie włosów, salony fryzjerskie, pielęgnacja urody dla ludzi, 
salony piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salo-
nów piękności, ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi far-
bowania włosów, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania 
brwi, usługi kręcenia włosów, usługi salonów fryzjersko-ko-
smetycznych, usługi prostowania włosów, usługi przedłuża-
nia rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi trwałej ondulacji 
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, zabiegi kosmetyczne dla włosów.

(210) 511362 (220) 2020 03 11
(731) TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN T.I.C.  

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN TIC

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek 
ceramicznych, kleje do tapet, środki do konserwacji betonu 
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wy-
jątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wy-
jątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wy-
jątkiem farb i olejów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
grzejników, 2 bejce do drewna, emalie, farby, farby podkła-
dowe, farby wodne klejowe lub kazeinowe, rozcieńczalniki 
do farb, lakier asfaltowy, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, 
minia, farby ognioodporne, oleje przeciwrdzewne, pigmen-
ty, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki 
do krycia dachów, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 
spoiwa do farb, środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, 
3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowe woski 
do podłóg, preparaty do czyszczenia, preparaty do czysz-
czenia rur odpływowych, mydła, mydła dezynfekujące, 
preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, 
preparaty do mycia, materiały ścierne, papier ścierny, płót-
no ścierne, preparaty kosmetyczne do samochodów, wosk 
do parkietów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do pole-
rowania, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, 
11 bidety, bojlery, grzejniki do centralnego ogrzewania, na-
wilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, dmuchawy 
jako części instalacji do nawiewu, świecące numery do do-
mów, dozowniki środków odkażających w toaletach, grzejni-
ki elektryczne, lampy elektryczne, filtry powietrza do klima-
tyzacji, zapalniczki do gazu, instalacje wodociągowe, kabiny 
natryskowe, miski klozetowe, urządzenia klimatyzacyjne, 
krany lampiony, lampki elektryczne na choinki, latarki, prysz-
nice, żarówki oświetleniowe, pisuary, płuczki ustępowe, płyty 
grzejne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, światła 
do samochodów, suszarki łazienkowe do rąk montowane 
przy umywalkach, umywalki, wanny łazienkowe, wentyla-
tory, wyciągi wentylacyjne, zawory mieszalnikowe do prze-
wodów wodociągowych, zawory termostatyczne jako części 
instalacji ogrzewczych, zlewozmywaki, 19  beton, betonowe 
elementy budowlane, boazerie, drewno budowlane, szkło 
budowlane, kamień budowlany, cement, cegły, pokrycia 
dachowe niemetalowe, deski, niemetalowe konstrukcje da-
chowe, rury drenażowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe nie-
metalowe, gips, kształtowniki niemetalowe, listwy niemeta-
lowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe. ramy 
okienne niemetalowe, okna niemetalowe, papa, parkiety, 
płytki podłogowe niemetalowe, deski podłogowe, podło-
gowe płyty parkietowe, rury spustowe niemetalowe, rury 
wodociągowe niemetalowe, rynny niemetalowe, schody 
niemetalowe, tynk, zaprawy budowlane, żwir.
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(210) 511381 (220) 2020 03 12
(731) RUTKOWSKI ALEKSANDER COMMERCIO,  

Lubień Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHODROGERIA POGOTOWIE TRYCHOLOGICZNE

(531) 02.09.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z pre-
paratami do włosów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz materiałów medycznych, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów fryzjerskich i trychologicznych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, sprzedaż voucherów 
i kart podarunkowych na usługi trychologiczne, organizo-
wanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szko-
lenia], organizowanie seminariów i kongresów o tematyce 
medycznej, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, 
medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie me-
dycyny, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowa-
nie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie 
kursów szkoleniowych, prowadzenie seminariów edukacyj-
nych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, seminaria edukacyjne dotyczą-
ce terapii kosmetycznej, świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, szkolenia i nauczanie w dziedzinie me-
dycyny, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w dzie-
dzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w za-
kresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medy-
cyny, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, nauczanie w zakre-
sie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, zapew-
nianie szkoleniowych kursów medycznych, nauczanie w za-
kresie pielęgnacji urody, usługi szkół pielęgnacji urody, orga-
nizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkole-
niowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi edukacji 
medycznej, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowa-

nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i kongresów, zapewnianie kursów in-
struktażowych w zakresie usuwania zbędnego owłosienia, 
prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkolenio-
wych, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkolenio-
wych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, konsulta-
cje dotyczące kosmetyków, higiena i pielęgnacja urody, ga-
binety pielęgnacji skóry, fryzjerskie (salony -), fryzjerstwo, 
fryzjerstwo męskie, kosmetyczne usuwanie laserem zbęd-
nych włosów, mycie włosów szamponem, męskie salony 
fryzjerskie, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudo-
wa włosów, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, 
układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękno-
ści, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze doty-
czące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielę-
gnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji wło-
sów, usługi fryzjerskie, usługi konsultacyjne dotyczące pielę-
gnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi laserowego usu-
wania owłosienia, usługi lecznicze związane z odrastaniem 
włosów, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi pielę-
gnacji urody, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjersko-kosme-
tycznych, usługi salonów piękności, usługi salonu fryzjer-
skiego dla mężczyzn, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pie-
lęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi de-
pilacyjne, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi ko-
smetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, 
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi pielęgnacji uro-
dy, w szczególności w zakresie rzęs, wynajem sprzętu do hi-
gieny i pielęgnacji urody u ludzi, udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, usługi doradztwa dietetycznego [me-
dyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [me-
dyczne], usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usłu-
gi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świad-
czone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycz-
nych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone 
przez laboratoria medyczne, usługi klinik zdrowia, usługi kli-
nik zdrowia [medyczne], usługi w zakresie nauki o włosach 
i skórze głowy, implantacja (wszczepianie) włosów, dopina-
nie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], kosmetyczny za-
bieg laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów, ścina-
nie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, usługi farbowania włosów, usługi kręcenia włosów, 
usługi plecenia włosów w warkocze, usługi obcinania wło-
sów, usługi prostowania włosów, usługi rozjaśniania włosów, 
usługi trwałej ondulacji włosów, uzupełnienie włosów, wy-
pożyczanie urządzeń do układania włosów, wynajem sprzę-
tu do pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi 
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opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi 
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologicz-
ne w zakresie leczenia chorób skóry, kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, zabieg mezoterapii igłowej, zabieg mezote-
rapii mikroigłowej, zabieg karboksyterapii, zabieg elektro-
stymulacji, usługi w zakresie usuwania owłosienia, usługi 
trychobarberskie, usługi masażu trychologicznego, usługi 
trychologii, zabiegi przeciwłupieżowe, zabieg przeciwko ły-
sieniu androgenetycznemu, zabieg przeciwko wypadaniu 
włosów, zabieg przeciwłojotokowy, zabieg przeciw starze-
niu się włosów, zabieg regenerujący włosy, zabieg przeciw 
łuszczycy, zabieg oczyszczający włosy i skórę głowy, diagno-
styka i badanie skóry głowy, usługa badania włosa - tricho-
gram, analiza pierwiastkowa włosa, mezoterapia tlenowa, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, usłu-
gi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami salonów piękności, wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich 
zakładach fryzjerskich, wypożyczanie maszyn i urządzeń me-
dycznych, usługi oceny medycznej, usługi poradnictwa me-
dycznego, świadczenie pomocy medycznej, usługi pomocy 
medycznej, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, prowadzenie gabinetów trychologicznych 
i kosmetologicznych, badania w zakresie diagnozy stanu zdro-
wia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi związane 
z opieką zdrowotną w zakresie leczenia chorób skóry głowy 
i włosów, usługi woskowania ciała ludzkiego.

(210) 511386 (220) 2020 03 13
(731) ZARZYCKA MARTA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CX
(510), (511) 7 części mechanizmów napędu [inne niż do pojaz-
dów lądowych], części przekładni maszyn, z wyjątkiem do po-
jazdów lądowych, części przekładni zębatej, inne niż do po-
jazdów lądowych, części składowe przekładni (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), łożyska, łożyska [części 
maszyn], łożyska do maszyn, łożyska kulkowe, łożyska kulkowe 
do deskorolek, łożyska kulkowe do łyżworolek, łożyska kulkowe 
do maszyn, łożyska kulkowe do silników, łożyska przeciwcierne 
do maszyn, łożyska poprzeczno-wzdłużne, łożyska poprzecz-
ne ślizgowe, łożyska kulkowe do wrotek, łożyska przesuwne 
do maszyn, łożyska i tuleje [części maszyn], łożyska wałeczko-
we [części do maszyn], 12 klocki hamulcowe do samochodów, 
klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe 
[części rowerów], łańcuchy do motocykli, łańcuchy do napędza-
nia do pojazdów drogowych, łańcuchy do przekładni do po-
jazdów lądowych, łańcuchy napędowe do motocykli, łożyska 
kół do pojazdów lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądo-
wych, piasty kół tylnych, piasty przedniej osi do pojazdów.

(210) 511387 (220) 2020 03 13
(731) ZARZYCKA MARTA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CX AUTOMOTIVE BEARINGS
(510), (511) 12 hamulce tarczowe, hamulce kół, łożyska kół 
do pojazdów lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądo-
wych, mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądo-
wych, mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], 
mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, osie 
[części pojazdów lądowych], piasty kół tylnych, piasty przed-
niej osi do pojazdów.

(210) 511463 (220) 2020 03 13
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SEPTOSKIN
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do pielęgna-
cji, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, plastry do celów 
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów 
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów me-
dycznych, środki i preparaty do dezynfekcji.

(210) 511486 (220) 2020 03 16
(731) BAKHCHEVAN GENNADII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW WAVE

(531) 01.15.24, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.13, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, marketing w ramach wydawania oprogramowania, opty-
malizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, 
rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, tele-
marketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu de-
talicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, usługi marketingowe, usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub re-
klamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
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handlowych lub reklamowych, 42 aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, analiza systemów komputero-
wych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, 
chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
witryn internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyski-
wanie danych komputerowych, opracowywanie oprogra-
mowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], 
powielanie programów komputerowych, programowanie 
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promo-
cyjnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-
nie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie platform 
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkow-
ników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu 
elektronicznego, wynajem sprzętu do przetwarzania da-
nych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, 44 pomoc medyczna, usługi 
medyczne, usługi telemedyczne.

(210) 511498 (220) 2020 03 16
(731) FETTER-JĘDRZEJCZYK KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PORA NA SENIORA
(510), (511) 16 druki, książki, biuletyny, gazety i czasopisma, 
ulotki i manuale, kalendarze, artykuły piśmiennicze, fotosy, 
plakaty i postery, 35 usługi w zakresie administrowania dzia-
łalności, usługi marketingowe, usługi reklamy usług prowa-
dzonej działalności, w tym reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej i w mediach, organizacja kampanii reklamo-
wych i promocyjnych, w tym w środkach masowego prze-
kazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i gadżetów reklamowych zawierających logo organizatora 
akcji, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
związanych z seniorami, usługi sprzedaży artykułów cera-
micznych, artykułów odzieżowych i galanterii tekstylnej 
gadżetów reklamowych, w szczególności kubków, plaka-
tów, 36 pozyskiwanie środków finansowych na działalność 
statutową fundacji zajmujących się osobami starszymi, po-
zyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy 
na projekty aktywizacji osób starszych, pozyskiwanie finan-
sowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywko-
wych, organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy 

na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele cha-
rytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, udzielanie 
informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele chary-
tatywne, organizowanie wydarzeń mających na celu zbiera-
nie funduszy na cele charytatywne, 41 publikacja tekstów, 
publikacja książek, biuletynów, gazet i czasopism, informacje 
dotyczące rekreacji, udostępnianie elektronicznych publika-
cji on-line (nie do pobierania), publikacja książek elektronicz-
nych, gazet, czasopism i biuletynów on-line, propagowanie 
informacji na temat aktywizacji seniorów oraz wykorzystania 
potencjału osób starszych, organizowanie zawodów sporto-
wych, obozów kondycyjnych, zdrowotnych, treningowych 
dla osób starszych, prowadzenie działalności rekreacyjnej, 
gimnastyki ogólnorozwojowej, gimnastyki w wodzie, pro-
wadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie aktywizacji 
społecznej osób starszych, prowadzenie edukacji w różnych 
dziedzinach nauki w formie wykładów, seminariów, kursów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, or-
ganizowanie kół różnych zainteresowań, prowadzenie dzia-
łalności rozrywkowej, organizowanie koncertów, festynów, 
wieczorków integracyjnych przy muzyce, filmowanie utrwa-
lanie na nośnikach elektronicznych, optycznych, wizualnych 
zawodów sportowych organizowanych w formie olimpiad 
dla osób starszych /60+/, dostarczanie informacji na temat 
solidarności i współpracy między generacjami, poszanowa-
niu osób starszych, wspierania ich zaangażowania społecz-
nego, dostarczanie informacji dotyczących poprawy jakości 
życia, stanu zdrowia, aktywnej realizacji pasji, w ramach ak-
tywności zawodowej czy społecznej.

(210) 511514 (220) 2020 03 16
(731) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) RESTAURACJA NOWA 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-
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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) 511536 (220) 2020 03 16
(731) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) NEGOSFERA
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe, usługi konsultingu biz-
nesowego dla przedsiębiorców.

(210) 511560 (220) 2020 03 16
(731) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.04, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje celne, świadczenie usług agen-
cyjnych i przedstawicielskich prowadzonych szczególnie 
w agencji celnej, odzyskiwanie cła przywozowego na rzecz 
osób trzecich, organizowanie płatności opłat celnych, organi-
zowanie zwrotu opłat celnych, pośrednictwo celne, 39 chro-
niony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie 
paczek, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, do-
stawa towarów, fracht, przewóz towarów, informacja o skła-
dowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, ma-
klerstwo transportowe, pośrednictwo frachtowe, przewóz 
samochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwacja trans-
portu, składowanie towarów, spedycja, spedycja ładunków, 
transport, transport barkami, transport kolejowy, transport 
łodziami, transport morski, transport rzeczny, transport pro-
mowy, transport ładunku, usługi transportu samochodami 
silnikowymi, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, załadunek i wyładunek stat-
ków, ekspresowa dostawa towaru, informacja o magazyno-
waniu, magazynowanie celne, magazynowanie, obsługa ła-
dunków, organizowanie odbierania towarów, organizowanie 
transportu ładunków, planowanie tras, pośrednictwo w za-
kresie frachtu i transportu, przechowywanie towarów, usługi 
agencji spedycyjnych, usługi agencji frachtowych, usługi do-
radcze w zakresie magazynowania towaru, usługi doradcze 
związane z towarem, usługi przewozowe towarów.

(210) 511671 (220) 2020 03 19
(731) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ KROPLA BESKIDU

(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne, 
wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje energetyczne i napoje sportowe, napoje 
owocowe i soki, w tym woda kokosowa oraz inne napoje 
niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne pre-
paraty do produkcji napojów.

(210) 511727 (220) 2020 03 23
(731) STRZAŁKA PIOTR NAPAD NA FUNK, Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) napad na funk

(531) 01.01.03, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy 
sportowe, bluzy z kapturem, koszule, koszulki z nadrukami, 
koszulki z krótkim rękawem, nakrycia głowy, 41 organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie przed-
stawień na żywo, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, kie-
rownictwo artystyczne artystów estradowych, organizacja 
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja 
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i prze-
prowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez muzycz-
nych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie 
konkursów, studia tańca, usługi artystów estradowych, usłu-
gi w zakresie kultury.
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(210) 511734 (220) 2020 03 20
(731) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) #fajnebabki
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olej-
ki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania, pie-
lęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki do bar-
wienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 5 środki pielęgna-
cyjne o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy i ciała, paznokci oraz 
włosów, 35 reklama, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, oferowanie w mediach dla 
detalicznego handlu następujących towarów: mydła, środ-
ki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, 
środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy 
i ciała, paznokci oraz włosów, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi zgrupowania 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: mydła, środ-
ki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, 
preparaty do mycia, układania, pielęgnacji, odżywiania oraz 
farbowania włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, prepara-
ty depilujące, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry 
twarzy i ciała, paznokci oraz włosów, pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w skle-
pach detalicznych albo z katalogów względnie za pośred-
nictwem systemu telezakupów bądź na stronach interneto-
wych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub 
przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elek-
tronicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do ce-
lów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla 
celów reklamowych.

(210) 511742 (220) 2020 03 23
(731) PROXI.CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROXI.CLOUD

(531) 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne w zakre-
sie reklamy, systemy komputerowe, programy komputerowe, 
programy komputerowe w zakresie reklamy, oprogramowanie 
komputerowe do zbierania danych, oprogramowanie kompu-
terowe do zbierania danych w zakresie marketingu i sprzeda-
ży, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs 
programowania aplikacji, oprogramowanie do wtyczek [plug-
-in], panele (oprogramowanie), 35 reklama, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu 
i aplikacji mobilnych, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
usługi i doradztwo dotyczące rozwiązań technologicznych 
w zakresie reklamy, kampanie marketingowe, usługi reklamo-
we i marketingowe, usługi w zakresie rozliczeń, usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usłu-
gi konsultacyjne i doradcze w zakresie strategii biznesowych, 

w szczególności tworzenia i realizacji strategii rynkowych dla 
zwiększania świadomości marki oraz strategii zwiększania 
sprzedaży, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, trans-
krypcja danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), systematyzowanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, analiza danych biznesowych, 
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, 
usługi przetwarzania danych on-line, analizy danych badań 
rynkowych, interpretacja danych dotyczących badań rynku, 
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, opraco-
wywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji 
handlowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie groma-
dzenia danych z badań rynku, 36 obsługa płatności, 42 nauko-
we i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi 
w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i roz-
wój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi do-
radztwa technologicznego, opracowywanie baz danych, pisa-
nie elementów kodu źródłowego, projektowanie i opracowa-
nie oprogramowania do skanowania i przetwarzania obrazu, 
programowanie oprogramowania do reklamy, projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, usługi doradztwa 
technologicznego w zakresie sposobów prezentacji danych, 
sposobów zbierania danych, sposobów rejestracji i wykorzy-
stywania danych, których zebranie możliwe jest za pośred-
nictwem urządzeń mobilnych i stacjonarnych (komputery), 
sposobów mierzenia efektywności kampanii reklamowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) w zakresie reklamy, oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS) do zbierania danych, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) do zbierania danych w zakresie marketingu i sprzedaży, 
45 potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie danych doty-
czących tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości].

(210) 511796 (220) 2020 03 23
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYSTERILL

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne dezynfekujące, mydła 
i żele biobójcze, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi i dezynfekującymi, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne, 
antywirusowe i dezynfekujące środki do mycia rąk i ciała, 
w tym płyny i żele antybakteryjne i antywirusowe, anty-
septyki, immunostymulatory, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze, preparaty diagnostyczne, preparaty witaminowe, 
środki dezynfekujące powietrze, płyny odświeżające powie-
trze w pomieszczeniach w aerozolu, żele odświeżające po-
wietrze z dodatkiem środków bakteriobójczych i wirusobój-
czych.

(210) 511805 (220) 2020 03 24
(731) BAYER MICHAŁ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAYERMANN



Nr  ZT25/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej mate-
riałów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
materiałów budowlanych, 36 usługi w zakresie nierucho-
mości, usługi deweloperskie, mianowicie: finansowanie nie-
ruchomości, pośrednictwo finansowe w zakresie nierucho-
mości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, 37 budowlane usługi wykończenio-
we, usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie budowy 
budynków jednorodzinnych, usługi budowlane w zakresie 
budowy budynków wielorodzinnych.

(210) 511843 (220) 2020 03 25
(731) WARZOCHA ARTUR ARTWEARS, Bystrzyca Kłodzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco wears

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież.

(210) 511959 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ve Eco Because we care

(531) 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 33 wina, 35 opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, konsultacje związane z organizacją kampanii pro-
mocyjnych na rzecz firm, kampanie marketingowe, rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, przygotowy-
wanie kampanii reklamowych, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii spo-
łecznych.

(210) 511960 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSIAMO

(531) 25.01.15, 26.01.04, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 33 wina.

(210) 511961 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADVENTURE BAY

(531) 01.01.04, 01.17.06, 01.17.11, 03.07.18, 24.07.23, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 33 wina.

(210) 511985 (220) 2020 03 26
(731) GABRYŚ ZBIGNIEW TECHNIQ, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNIQ.PL BUDUJEMY SOLIDNIE!

(531) 07.03.11, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
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pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho-
mościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospo-
darowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania 
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych 
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, reklama, 
promocja i marketing w zakresie nieruchomości w tym rów-
nież prowadzone on-line, prowadzenie badań rynkowych 
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalo-
wych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospo-
darowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dzie-
dzinie nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży gruntów, 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie 
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekono-
micznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie eko-
nomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budow-
lanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
rachunkowość, księgowość, 36 usługi w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, 
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowa-
nia i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa 
w tym zakresie, usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieru-
chomości, usługi wyceny finansowej nieruchomości, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych 
i inżynierskich, usługi opracowywania koncepcji użytkowa-
nia nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowy-
mi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usłu-
gi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych 
z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi 
wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieru-
chomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszka-
niowego, 37 budownictwo, prowadzenie działalności dewe-
loperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych, nie-
mieszkalnych, budowli, usługi wykończeniowe lokali w tym 
tzw. wykończenie pod klucz, usługi wykończeniowe budyn-
ków, naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszka-
niowych, roboty ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, wy-
konywanie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór budowlany, 
rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja 
budowlana, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, 
technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, koordynacja 
wykonawstwa budowlanego, doradztwo w dziedzinie pro-
jektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie 
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów ar-
chitektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i po-
miarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych 
oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji, 
44 projektowanie krajobrazowe, usługi w zakresie: ogrodnic-
twa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawni-
ków, ogrodów i terenów zielonych.

(210) 511995 (220) 2020 03 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne, 
koktajle mleczne, desery mleczne, kefir [napój mleczny], jo-
gurty, jogurty pitne, jogurty smakowe, jogurt sojowy, mleko 
sojowe, mleko owsiane, mleko kokosowe, mleko migdałowe, 
mleko ryżowe, napoje na bazie mleka sojowego, owsiane-
go, kokosowego, migdałowego, ryżowego, desery na bazie 
mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, 
ryżowego.

(210) 511998 (220) 2020 03 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma AVE VEGE

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne, 
koktajle mleczne, desery mleczne, kefir [napój mleczny], jo-
gurty, jogurty pitne, jogurty smakowe, jogurt sojowy, mleko 
sojowe, mleko owsiane, mleko kokosowe, mleko migdałowe, 
mleko ryżowe, napoje na bazie mleka sojowego, owsiane-
go, kokosowego, migdałowego, ryżowego, desery na bazie 
mleka sojowego, owsianego, kokosowego, migdałowego, 
ryżowego.

(210) 511999 (220) 2020 03 27
(731) PARKITA JAŚMINA, Warszawa; SERAFIN NORBERT, 

Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzieńdobry
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(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 18 plecaki, torby na zakupy, torebki, torby bez 
wyposażenia na kosmetyki, torby sportowe, torby plażowe, 
torby płócienne, 24 zasłony, tkaniny na zasłony, pościel, ob-
rusy, poszewki na poduszki, 25 odzież damska, męska i dzie-
cięca, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, kurtki, opaski 
na głowę, kaptury, odzież sportowa, odzież codzienna, szali-
ki, kombinezony, dzianina, spódnice, topy, długie luźne stro-
je, palta, pulowery, dżinsy, peleryny [płaszcze], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, koszule, podkoszulki, 
swetry rozpinane, damska bielizna, kostiumy kąpielowe, szla-
froki, szale, bluzy sportowe, koszulki polo, spodenki, skarpet-
ki, obuwie, rękawiczki, kapelusze i czapki, 42 projektowanie 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie ubrań, plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie 
wnętrz komercyjnych projektowanie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie materiałów drukowanych, projektowanie graficz-
ne ilustracji, projektowanie produktu [wzornictwo].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512038 (220) 2020 03 30
(731) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGANATION

(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, jogurt sojowy, 
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe 
[napój], mleko kokosowe w proszku, mleko migdałowe, mle-
ko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko 
ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe 
[substytut mleka], mleko sojowe, mleko sojowe [substytut 
mleka], mleko sojowe w proszku, mleko z nasion konopi 
jako substytut mleka, mleko z orzeszków ziemnych, mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje na ba-
zie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowe-
go, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie 
nabiału zawierające owies, napoje na bazie owsa [substytuty 
mleka], napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mle-
ka, śmietana na bazie warzyw, substytuty kwaśnej śmietany, 
substytuty margaryny, substytuty masła, substytuty mleka, 
substytuty serów, zabielacze niezawierające produktów 
mlecznych.

(210) 512043 (220) 2020 03 30
(731) D. F. J. VINHOS, S.A., Vila Cha De Ourique, PT
(540) (znak słowny)
(540) PORTADA
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 512056 (220) 2020 03 30
(731) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 512113 (220) 2020 03 31
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONAD 160 LAT TRADYCJI 1856 BG PILZNER PIWO 

JASNE PEŁNE BROWAR GŁUBCZYCE

(531) 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo.

(210) 512114 (220) 2020 03 31
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sudeckie Dobrze wywarzone! PIWO JASNE PEŁNE 

Spróbuj!

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(210) 512119 (220) 2020 03 31
(731) LIPKA PATRYCJA LIGIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CARTER

(531) 26.11.13, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 łodzie, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, 
barki, łodzie rybackie, łodzie sportowe, łodzie motorowe, 
łodzie mieszkalne, łodzie rekreacyjne, kadłuby łodzi, części 
konstrukcyjne do łodzi, kliny łodzi, kadłuby łodzi, stery ło-
dzi, skorupy łodzi, żurawiki łodziowe, bomy do łodzi, rumpel 
do łodzi, odbijacze do łodzi, żurawiki do łodzi, knagi do ło-
dzi, maszty do łodzi, części konstrukcyjne do łodzi, śruby 
napędowe do łodzi, płaty wodne do łodzi, wały napędowe 
do łodzi, maszty do łodzi żaglowych, osłony [budki] do ło-
dzi, dopasowane osłony na łodzie i pojazdy morskie, pokry-
wy włazów jako części konstrukcyjne do łodzi, ochraniacze 
skrzydeł śruby napędowej do łodzi, poduszki na siedzenia 
w łodziach, plandeki przystosowane [ukształtowane] do ło-
dzi, ochraniacze przeciw obcieraniu do łodzi, dopasowane 
pokrowce na łodzie, podstawy masztów do łodzi, statki 
wodne, jednostki pływające, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej łodzi i innego sprzętu pływającego, kadłubów ło-
dzi, części konstrukcyjnych do łodzi, osprzętu i wyposażenia 
do łodzi.

(210) 512122 (220) 2020 04 01
(731) KUŁAK JUSTYNA, Justynów
(540) (znak słowny)
(540) e-paragraf
(510), (511) 45 doradztwo prawne, porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, usługi radców prawnych.

(210) 512123 (220) 2020 04 01
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) TRAMAPREX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki zio-
łowe, leki weterynaryjne, środki przeciwbólowe, balsamy 
przeciwbólowe, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, nie-
steroidowe leki przeciwzapalne, żele przeciwzapalne, maści 
przeciwzapalne, spraye przeciwzapalne, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, nutraceutyki do celów terapeutycznych, 
suplementy diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, 
mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, napoje witaminizowane.

(210) 512129 (220) 2020 04 01
(731) BURY JERZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gb GARBARY BOUTIQUE HOTEL

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla 
gości, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], wynajem pokoi jako tymczasowego zakwate-
rowania, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc 
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, świad-
czenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hote-
lach, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwate-
rowania w hotelach, kawiarnia, bary, lodziarnie, koktajlbary, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie 
bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napo-
je], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygoto-
wywanie posiłków, puby, restauracje oferujące dania na wy-
nos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi barów kawo-
wych, usługi barów piwnych, usługi kawiarni, usługi herba-
ciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi barowe, usługi 
restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych.

(210) 512138 (220) 2020 04 02
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYNOPTIMED
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, pe-
elingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki 
do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświe-
żacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele 
i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, 
szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, produkty toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w pra-
niu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmety-
ki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, 
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, 
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produkty biologiczne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
do opatrunków gipsowych, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, pro-
dukty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne, wyżej wskazane towa-
ry nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki 
dentystycznej, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, 
aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów me-
dycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chi-
rurgiczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, 
artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, bandaże ujmo-
wane w tej klasie, poduszki do celów leczniczych, strzykawki 
do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, 
wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny 
stomatologii i techniki dentystycznej, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usłu-
gi informacyjne dla konsumentów, badania rynku, analizy 
rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
ści gospodarczej, outsourcing, prowadzenie importu towa-
rów, sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety, 
wyrobów medycznych, żywności, 44 usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, usługi medyczne, porady w zakresie farmakolo-
gii, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie 
kliniki medycznej, usługi farmaceutyczne w zakresie leków 
recepturowych, usługi weterynaryjne.

(210) 512147 (220) 2020 04 01
(731) DOMARAŃCZYK MICHAŁ 29PRO, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 29PRO

(531) 01.13.15, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i sprzedaży wysyłkowej maszyn i urzą-
dzeń do obróbki i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz 
wytworów z tworzyw sztucznych wytworzonych tymi ma-
szynami i urządzeniami, w tym dla branż: budowlanej, mo-
toryzacyjnej, artykułów gospodarstwa domowego, meblar-
skiej, zabawkarskiej.

(210) 512150 (220) 2020 04 01
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) (znak słowny)
(540) InulinVim
(510), (511) 1 polisacharydy do użytku przy produkcji arty-
kułów spożywczych i napojów, 5 błonnik pokarmowy, błon-
nik pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczne do-
datki do żywności, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
dodatki odżywcze, suplementy diety w płynie, suplementy 

dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, preparaty dietetyczne i odżywcze.

(210) 512151 (220) 2020 04 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BIO-RETINOL ADVANCED

(531) 26.01.06, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 512281 (220) 2020 04 06
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVIPUR D
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(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 512283 (220) 2020 04 06
(731) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.07, 03.07.16, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 6 opakowania blaszane, 16 worki i torby pa-
pierowe, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, opa-
kowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania kartonowe, nieprzepuszczające powietrza opa-
kowania z papieru, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucz-
nych, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, 21 butelki ze szkła, butelki z plastiku, butelki z tworzyw 
sztucznych, słoiki, 29 kapusta kiszona, ogórki kiszone, pikle, 
oliwki, warzywa kiszone, warzywa konserwowe, warzywa 
preparowane, warzywa marynowane, warzywa liofilizowa-
ne, warzywa grillowane, warzywa fermentowane, warzywa 
suszone, przekąski na bazie warzyw, zupy, gotowe dania wa-
rzywne, 32 soki warzywne, kwas chlebowy.

(210) 512284 (220) 2020 04 06
(731) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Xemesa
(510), (511) 5 produkty lecznicze, środki farmaceutyczne, 
suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 512305 (220) 2004 11 19
(731) SF Investments, Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smithfield

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wołowina, wieprzowina, cielęcina, ja-
gnięcina, baranina, konina, wyroby mięsne, kiełbasy, bekon, 
konserwy mięsne, szynka, polędwica wieprzowa, ekstrakty 
mięsne, konserwy z mięsa i warzyw, posiłki mięsne gotowe 
do spożycia, podroby, drób i wyroby z drobiu, dziczyzna 

i wyroby z dziczyzny, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, 30 ciasta zawierające mięso, ryby, drób lub 
dziczyznę, ciasta wypełnione ekstraktem z mięsa, 40 prze-
twórstwo mięsa, wędzenie mięsa.

(210) 512338 (220) 2020 04 07
(731) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA 

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

(531) 24.01.05, 24.01.12, 24.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 41 przekazywanie know-how [szkolenia].

(210) 512409 (220) 2020 04 10
(731) SZEWC PAWEŁ CARP-GRAVITY, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO RAK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.09.16, 26.01.18
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 31 karmy i pasze 
dla zwierząt, przynęta, nie sztuczna.

(210) 512488 (220) 2020 04 15
(731) PIASECKA KATARZYNA, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mocART festival

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie festi-
wali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w ce-
lach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach rozryw-
kowych, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzo-
wą, prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, usługi festiwali 
muzycznych.
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(210) 512547 (220) 2020 04 15
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLASZTOR NA ODKRYTE TRADYCJE Handmade K 

DESTYLOWANE W POLSCE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.03, 25.01.19
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rze-
mieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składa-
jący się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego], barley 
wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, 
indyjskie piwa jasne ale (IPA), kwas chlebowy [napoje bezalko-
holowe], mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku 
piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, 
piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, 
piwo o smaku kawy, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
wino, wymieszane napoje alkoholowe, alkohol ryżowy, alkohole 
destylowane, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka [likier], aperitify, 
curaçao [likier], destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
galaretki z alkoholem, gazowane napoje alkoholowe, z wyjąt-
kiem piwa, gorzkie nalewki, gruszecznik [napój alkoholowy], 
koktajle, likier z czarnej porzeczki, likiery, likiery kremowe, likiery 
na bazie kawy, likiery na bazie szkockiej whisky, likiery zawierają-
ce śmietankę, likiery ziołowe, miętowy likier, miód pitny, nalewki 
gorzkie, napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, nira [napój alkoholowy na bazie 
trzciny cukrowej], sake, alkohole i likiery wspomagające trawie-
nie, wina, zamienniki sake.

(210) 512553 (220) 2020 04 15
(731) GŁAZ JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE GŁAZ, Trześń
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 4 benzyny silnikowe, biopaliwa, gazy płynne, oleje 
napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, 
paliwa, paliwa silnikowe, parafina, smary, 35 reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, sprzedaż detaliczna polega-
jąca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalającym nabywcy je oglądać i kupować w sklepie na te-
renie stacji paliwowej, sprzedaż hurtowa polegająca na zgru-
powaniu na rzecz osób trzecich paliw, benzyn, olejów, płynów 
do samochodów, różnych akcesoriów samochodowych i mo-
toryzacyjnych, usługi w zakresie reklamy radiowej, telewizyj-
nej, 37 bieżnikowanie opon, czyszczenie pojazdów, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, mycie pojazdów, mycie samo-
chodów, naprawa samochodów, pojazdów, przyczep, pranie, 
smarowanie pojazdów, stacje obsługi samochodów, obsługa 
samochodów, obsługa pojazdów, usługi w zakresie obsługi po-
jazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi myjni pojazdów, 
usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, wymiana 
olejów, wymiana opon, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, 
zabezpieczanie pojazdów przed korozją.

(210) 512554 (220) 2020 04 15
(731) GŁAZ JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE GŁAZ, Trześń
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.03.05, 02.03.23, 02.03.16
(510), (511) 4 benzyny silnikowe, biopaliwa, gazy płynne, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje sil-
nikowe, paliwa, paliwa silnikowe, parafina, smary, 35 reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, sprzedaż de-
taliczna polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalającym nabywcy je oglądać i kupo-
wać w sklepie na terenie stacji paliwowej, sprzedaż hurtowa 
polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich paliw, 
benzyn, olejów, płynów do samochodów, różnych akceso-
riów samochodowych i motoryzacyjnych, usługi w zakre-
sie reklamy radiowej, telewizyjnej, 37 bieżnikowanie opon, 
czyszczenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, mycie pojazdów, mycie samochodów, naprawa samo-
chodów, pojazdów, przyczep, pranie, smarowanie pojazdów, 
stacje obsługi samochodów, obsługa samochodów, obsługa 
pojazdów, usługi w zakresie obsługi pojazdów, usługi stacji 
obsługi pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi motoryza-
cyjne prowadzone na stacjach paliw, wymiana olejów, wy-
miana opon, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją.
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(210) 512556 (220) 2020 04 15
(731) SUDER MICHAŁ P.P.H.U MAGNAT, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) Meble Magnat
(510), (511) 20 meble, materace, 35 usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej mebli oraz materaców.

(210) 512581 (220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) BIRATON
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 512582 (220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) FABROZEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 512583 (220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) WARIXAN
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 512585 (220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) RIXAN
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 512594 (220) 2020 04 16
(731) FIEJDASZ PAULINA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGAL.F KANCELARIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 512611 (220) 2020 04 18
(731) TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.06, 26.05.04, 26.11.12, 26.11.09, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i handlowej, usługi doradztwa w zarzą-
dzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie badań biznesowych i prognozowania ekonomicz-
nego, usługi publikacyjno-reklamowe, usługi promocyjne, 
usługi wynajmu i dzierżawy maszyn biurowych, 36 usługi 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośred-
nictwo, obrót, kupno, sprzedaż nieruchomości, doradztwo 
w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, 
lokali mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych 
i rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach 
finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem 
i sprzedażą nieruchomości, inwestycje kapitałowe, usługi 
maklerskie i menedżerskie, usługi wynajmu i dzierżawy ma-
szyn do liczenia pieniędzy, 39 usługi wynajmu i dzierżawy 
pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów i maszyn 
budowlanych.

(210) 512620 (220) 2020 04 20
(731) MARECKI KAMIL, Wysoka Głogowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMKO

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządze-
nia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykry-
wające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optycz-
ne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 37 zwalcza-
nie szkodników i dezynfekcja, wynajem narzędzi, instala-
cji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, usługi instalacyjne, czyszczenie, napra-
wy i konserwacja urządzeń elektrycznych, elektronicznych, 
optycznych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe.

(210) 512643 (220) 2020 04 20
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDARMED
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(531) 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 10 bioterapeutyczne maski na twarz, chirur-
giczne maski oddechowe, maski anestezjologiczne, maski 
chirurgiczne, maski chirurgiczne z wysokim współczynni-
kiem filtracji, maski do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
maski do sztucznego oddychania, maski higieniczne do ce-
lów medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem 
do celów medycznych, maski i sprzęt do sztucznego oddy-
chania, maski medyczne, maski na twarz do ochrony przed 
substancjami toksycznymi do użytku medycznego, maski 
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz do użyt-
ku w chirurgii dla ochrony przed substancjami toksycznymi, 
maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciw-
bakteryjnej, maski na twarz do użytku w chirurgii dla ochro-
ny przeciwbakteryjnej, maski na twarz do użytku w chirurgii, 
maski ochronne do użytku przez chirurgów podczas opera-
cji, maski ochronne do użytku przez pracowników stoma-
tologii, maski ochronne do użytku przez pracowników me-
dycznych, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na nos do użytku weterynaryjnego, maski 
ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne 
na nos do użytku dentystycznego, maski ochronne na twarz 
do użytku dentystycznego, maski ochronne na usta do użyt-
ku dentystycznego, maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, maski ochronne na usta do użytku wetery-
naryjnego, maski oddechowe do celów medycznych, maski 
sanitarne do celów medycznych, maski sanitarne stosowane 
w celu ochrony przed kurzem do celów medycznych, ma-
ski stosowane przez personel medyczny, ochronne maski 
do oddychania do użytku chirurgicznego, ochronne maski 
do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użyt-
ku chirurgicznego, ochronne maski do oddychania do użyt-
ku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane 
z materiałów nietkanych do użytku medycznego, ochronne 
maski do sztucznego oddychania, jednorazowe rękawiczki 
do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do ce-
lów chirurgicznych, lateksowe rękawiczki do użytku chirur-
gicznego, rękawiczki do badań do celów medycznych, ręka-
wiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, rękawiczki la-
teksowe do celów stomatologicznych, rękawiczki ochronne 
do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów 
medycznych.

(210) 512662 (220) 2020 04 18
(731) WROCIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej chleba, usługi 
sprzedaży detalicznej bułek, usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej kon-
serwowanych, suszonych i gotowanych owoców, usługi 
sprzedaży detalicznej konserwowanych, suszonych i go-
towanych warzyw, usługi sprzedaży detalicznej przetwo-
rów owocowych, usługi sprzedaży detalicznej przetworów 
warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej dżemów, usługi 
sprzedaży detalicznej galaretek, usługi sprzedaży detalicz-
nej kompotów, usługi sprzedaży detalicznej powideł, usłu-
gi sprzedaży detalicznej owocowych produktów jangizo-
wanych, usługi sprzedaży detalicznej jaj, usługi sprzedaży 
detalicznej jaj ekologicznych z certyfikatem ekogwarancji, 
usługi sprzedaży detalicznej mleka i produktów mlecznych, 
usługi sprzedaży detalicznej mleka świeżego, usługi sprze-
daży detalicznej napojów mlecznych, usługi sprzedaży de-
talicznej jogurtów naturalnych, usługi sprzedaży detalicznej 
jogurtów z wkładem owocowym, usługi sprzedaży deta-
licznej kefirów, Usługi sprzedaży detalicznej serów, usługi 
sprzedaży detalicznej serów twarogowe, usługi sprzedaży 
detalicznej serów typu paneer, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki i produktów zbożowych usługi sprzedaży detalicznej 
mąki, usługi sprzedaży detalicznej mąki z certyfikatem eko-
gwarancji, usługi sprzedaży detalicznej kaszy z certyfikatem 
ekogwarancji, sługi sprzedaży detalicznej otrębów z certy-
fikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej płatków 
z certyfikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej 
kaszy gryczanej niepalonej, usługi sprzedaży detalicznej 
kaszy jęczmiennej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy kuku-
rydzianej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy manny, usługi 
sprzedaży detalicznej kaszy orkiszowej, usługi sprzedaży 
detalicznej mąka gryczanej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki jęczmiennej, usługi sprzedaży detalicznej mąki ku-
kurydzianej, usługi sprzedaży detalicznej mąki orkiszowej, 
usługi sprzedaży detalicznej mąki owsiana, usługi sprzeda-
ży detalicznej mąki pszennej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki z prosa, usługi sprzedaży detalicznej mąki z pszenicy 
płaskurki, usługi sprzedaży detalicznej mąki żytniej, usługi 
sprzedaży detalicznej mąki z soczewicy, usługi sprzedaży 
detalicznej otrębów orkiszowych, usługi sprzedaży deta-
licznej otrębów pszennych, usługi sprzedaży detalicznej 
otrębów z pszenicy płaskurki, usługi sprzedaży detalicznej 
otrębów żytnich, usługi sprzedaży detalicznej płatków or-
kiszowych, usługi sprzedaży detalicznej płatków owsianych, 
usługi sprzedaży detalicznej płatków pszennych, usługi 
sprzedaży detalicznej płatków żytnich, usługi sprzedaży de-
talicznej napojów owocowych, usługi sprzedaży detalicznej 
soków owocowych, usługi sprzedaży detalicznej napojów 
warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej napojów bezalko-
holowych, usługi sprzedaży detalicznej soków warzywnych, 
usługi sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, usługi 
sprzedaży detalicznej nalewek owocowych, 43 dostarcza-
nie posiłków bezpośrednio do spożycia, przygotowanie dań 
bezpośrednio do spożycia, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, serwowanie dań à la carte, restau-
racje oferujące dania na wynos, usługi cateringowe, usługi 
w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferu-
jących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce.



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2020

(210) 512668 (220) 2020 04 17
(731) WROCIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z FARMY NA TALERZE DOBRA MANUFAKTURA

(531) 08.01.01, 05.07.13, 19.07.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, 
konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory 
owocowe, przetwory warzywne, dżemy, galaretki, kom-
poty, powidła, owocowe produkty jangizowane, jaja, jaja 
ekologiczne z certyfikatem ekogwarancji, mleko i produkty 
mleczne, mleko świeże, napoje mleczne, jogurty naturalne, 
jogurty z wkładem owocowym, kefiry, sery, sery twarogowe, 
sery typu paneer, 30 mąki i produkty zbożowe, mąka, mąka 
z certyfikatem ekogwarancji, kasza z certyfikatem ekogwa-
rancji, otręby z certyfikatem ekogwarancji, płatki z certyfi-
katem ekogwarancji, kasza gryczana niepalona, kasza jęcz-
mienna, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza orkiszowa, 
mąka gryczana, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka 
orkiszowa, mąka owsiana, mąka pszenna, mąka z prosa, 
mąka z pszenicy płaskurki, mąka z soczewicy, mąka żytnia, 
otręby orkiszowe, otręby pszenne, otręby z pszenicy pła-
skurki, otręby żytnie, płatki orkiszowe, płatki owsiane, płatki 
pszenne, płatki żytnie, 32 napoje owocowe, soki owocowe, 
napoje warzywne, soki warzywne, napoje bezalkoholowe, 
33 napoje alkoholowe, nalewki owocowe, 35 usługi sprze-
daży detalicznej konserwowanych, suszonych i gotowanych 
owoców, usługi sprzedaży detalicznej konserwowanych, su-
szonych i gotowanych warzyw, usługi sprzedaży detalicznej 
przetworów owocowych, usługi sprzedaży detalicznej prze-
tworów warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej dżemów, 
usługi sprzedaży detalicznej galaretek, usługi sprzedaży de-
talicznej kompotów, usługi sprzedaży detalicznej powideł, 
usługi sprzedaży detalicznej owocowych produktów jangi-
zowanych, usługi sprzedaży detalicznej jaj, usługi sprzedaży 
detalicznej jaj ekologicznych z certyfikatem ekogwarancji, 
usługi sprzedaży detalicznej mleka i produktów mlecznych, 
usługi sprzedaży detalicznej mleka świeżego, usługi sprze-
daży detalicznej napojów mlecznych, usługi sprzedaży de-
talicznej jogurtów naturalnych, usługi sprzedaży detalicznej 
jogurtów z wkładem owocowym, usługi sprzedaży deta-
licznej kefirów, usługi sprzedaży detalicznej serów, usługi 
sprzedaży detalicznej serów twarogowe, usługi sprzedaży 
detalicznej serów typu paneer, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki i produktów zbożowych, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki, usługi sprzedaży detalicznej mąki z certyfikatem eko-
gwarancji, usługi sprzedaży detalicznej kaszy z certyfikatem 
ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej otrębów z certy-
fikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej płatków 
z certyfikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej 
kaszy gryczanej niepalonej, usługi sprzedaży detalicznej 
kaszy jęczmiennej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy kuku-

rydzianej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy manny, usługi 
sprzedaży detalicznej kaszy orkiszowej, usługi sprzedaży 
detalicznej mąka gryczanej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki jęczmiennej, usługi sprzedaży detalicznej mąki ku-
kurydzianej, usługi sprzedaży detalicznej mąki orkiszowej, 
usługi sprzedaży detalicznej mąki owsiana, usługi sprzedaży 
detalicznej mąki pszennej, usługi sprzedaży detalicznej mąki 
z prosa, usługi sprzedaży detalicznej mąki z pszenicy płaskur-
ki, usługi sprzedaży detalicznej mąki żytniej, usługi sprzeda-
ży detalicznej mąki z soczewicy, usługi sprzedaży detalicznej 
otrębów orkiszowych, usługi sprzedaży detalicznej otrębów 
pszennych, usługi sprzedaży detalicznej otrębów z pszeni-
cy płaskurki, usługi sprzedaży detalicznej otrębów żytnich, 
usługi sprzedaży detalicznej płatków orkiszowych, usługi 
sprzedaży detalicznej płatków owsianych, usługi sprzedaży 
detalicznej płatków pszennych, usługi sprzedaży detalicznej 
płatków żytnich, usługi sprzedaży detalicznej napojów owo-
cowych, usługi sprzedaży detalicznej soków owocowych, 
usługi sprzedaży detalicznej napojów warzywnych, usługi 
sprzedaży detalicznej napojów bezalkoholowych, usługi 
sprzedaży detalicznej soków warzywnych, usługi sprzedaży 
detalicznej napojów alkoholowych, usługi sprzedaży deta-
licznej nalewek owocowych, usługi sprzedaży detalicznej 
chleba, usługi sprzedaży detalicznej bułek, usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży deta-
licznej konserwowanych, suszonych i gotowanych owoców, 
usługi sprzedaży detalicznej konserwowanych, suszonych 
i gotowanych warzyw, usługi sprzedaży detalicznej przetwo-
rów owocowych, usługi sprzedaży detalicznej przetworów 
warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej dżemów, usługi 
sprzedaży detalicznej galaretek, usługi sprzedaży detalicz-
nej kompotów, usługi sprzedaży detalicznej powideł, usługi 
sprzedaży detalicznej owocowych produktów jangizowa-
nych, usługi sprzedaży detalicznej jaj, usługi sprzedaży deta-
licznej jaj ekologicznych z certyfikatem ekogwarancji, usługi 
sprzedaży detalicznej mleka i produktów mlecznych, usługi 
sprzedaży detalicznej mleka świeżego, usługi sprzedaży de-
talicznej napojów mlecznych, usługi sprzedaży detalicznej 
jogurtów naturalnych, usługi sprzedaży detalicznej jogurtów 
z wkładem owocowym, usługi sprzedaży detalicznej kefirów, 
usługi sprzedaży detalicznej serów, usługi sprzedaży deta-
licznej serów twarogowe, usługi sprzedaży detalicznej serów 
typu paneer, usługi sprzedaży detalicznej mąki i produktów 
zbożowych usługi sprzedaży detalicznej mąki, usługi sprze-
daży detalicznej mąki z certyfikatem ekogwarancji, usługi 
sprzedaży detalicznej kaszy z certyfikatem ekogwarancji, 
sługi sprzedaży detalicznej otrębów z certyfikatem ekogwa-
rancji, usługi sprzedaży detalicznej płatków z certyfikatem 
ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej kaszy gryczanej 
niepalonej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy jęczmiennej, 
usługi sprzedaży detalicznej kaszy kukurydzianej, usługi 
sprzedaży detalicznej kaszy manny, usługi sprzedaży deta-
licznej kaszy orkiszowej, usługi sprzedaży detalicznej mąka 
gryczanej, usługi sprzedaży detalicznej mąki jęczmiennej, 
usługi sprzedaży detalicznej mąki kukurydzianej, usługi 
sprzedaży detalicznej mąki orkiszowej, usługi sprzedaży de-
talicznej mąki owsiana, usługi sprzedaży detalicznej mąki 
pszennej, usługi sprzedaży detalicznej mąki z prosa, usługi 
sprzedaży detalicznej mąki z pszenicy płaskurki, usługi sprze-
daży detalicznej mąki żytniej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki z soczewicy, usługi sprzedaży detalicznej otrębów or-
kiszowych, usługi sprzedaży detalicznej otrębów pszennych, 
usługi sprzedaży detalicznej otrębów z pszenicy płaskurki, 
usługi sprzedaży detalicznej otrębów żytnich, usługi sprze-
daży detalicznej płatków orkiszowych, usługi sprzedaży de-
talicznej płatków owsianych, usługi sprzedaży detalicznej 
płatków pszennych, usługi sprzedaży detalicznej płatków 
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żytnich, usługi sprzedaży detalicznej napojów owocowych, 
usługi sprzedaży detalicznej soków owocowych, usługi 
sprzedaży detalicznej napojów warzywnych, usługi sprzeda-
ży detalicznej napojów bezalkoholowych, usługi sprzedaży 
detalicznej soków warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej 
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej nale-
wek owocowych, 43 dostarczanie posiłków bezpośrednio 
do spożycia, przygotowanie dań bezpośrednio do spoży-
cia, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie dań a’la carte, restauracje oferujące dania 
na wynos, usługi cateringowe, usługi w zakresie zamówień 
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce.

(210) 512670 (220) 2020 04 21
(731) DUBROWSKI GRZEGORZ SEBASTIAN AMPLITON - 

SPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU, 
Witoszyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATCHMARK

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 zegarki inteligentne.

(210) 512671 (220) 2020 04 21
(731) AMS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświe-
tlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, 
16 afisze, plakaty, drukowane materiały promocyjne, druki 
handlowe, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 
reklamy drukowane, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub pa-
pieru, broszury, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książ-
ki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 
19 niemetalowe materiały budowlane wykorzystywane przy 
budowie nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 
20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowa-
ne na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe montowane 
na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, 
tablice reklamowe o konstrukcji pozwalającej na cykliczną 

zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału re-
klamowego, tablice reklamowe z wymiennymi powierzch-
niami ekspozycyjnymi, 35 usługi reklamy zewnętrznej, usługi 
reklamowe z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko-
wych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kam-
panii reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie 
reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, organizowanie targów, pokazów i wystaw w ce-
lach reklamowych, badania rynku, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi ogólnobudowlane, 37 naprawa lub 
konserwacja szyldów, usługi w zakresie montażu i demon-
tażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, na-
prawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi 
w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i stalowych, 
sprzątanie i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie fotogra-
ficzne, kopiowanie filmów fotograficznych, obróbka filmów 
i obróbka fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, druko-
wanie, wywoływanie zdjęć i filmów, wykonywanie odbitek 
fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, ko-
piowanie zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże, wy-
konywanie zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku 
i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 
42 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej 
architektury, dekoracja wnętrz, usługi plastyczne w zakresie 
projektowania i stylizacji opakowań, znaków towarowych 
i firmowych, usługi plastyczne związane z projektowaniem 
i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych i prze-
strzennych reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, 
w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych 
na CD-romach, odzyskiwanie danych.

(210) 512680 (220) 2020 04 21
(731) KAPELA BARTOSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVALON

(531) 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, urządzenia zabezpieczające, ochron-
ne i sygnalizacyjne.

(210) 512683 (220) 2020 04 20
(731) PIANPOL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Emotivero
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(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 etykiety skórzane, imitacje skóry, ircha inna 
niż do czyszczenia, komplety podróżne jako wyroby skóro-
podobne, moleskin jako imitacja skóry, myśliwskie worki jako 
akcesoria do polowań, nici ze skóry, okładziny do mebli jako 
skórzane i skóropodobne, paski do ekwipunku wojskowego, 
plecaki, skóra kozia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra 
wtórna, skóra zwierzęca, skórzane smycze, skórzane sznury, 
strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, sznurkowe siatki 
na zakupy, sztuczna skóra, torby, torby na zakupy na kółkach, 
torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, wykończenia 
i dekoracje ze skóry lub skóropodobne do mebli, wyprawio-
ne skóry, wyroby rymarskie, 20 etykiety z tworzyw sztucz-
nych, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, fotele, kanapy, 
krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty do prze-
wijania niemowląt, meble, meble tapicerowane, parawany 
jako meble, pianka morska, pościel, oprócz bielizny pościelo-
wej, osprzęt niemetalowy do mebli, poziome żaluzje we-
wnętrzne z lamelkami, pulpity jako meble, rolety okienne 
tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, sploty słomiane, sto-
ły, stoliki, sznury do podwiązywania zasłon, taborety, trzcina 
jako materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony 
bambusowe, 24 adamaszek, aksamit, tkaniny aramidowe, 
barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki stołowe, brokaty, bru-
kam, całuny, ceraty stosowane jako obrusy, drelichy, drogiet 
stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, tkani-
ny żakardowe, tkaniny typu 3D, dzianina, dżersej stosowany 
jako materiał, elastyczne materiały tkane, filc, flanela stoso-
wana jako tkanina, gaza, jedwab stosowany jako tkanina, ju-
towe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy, klejonka stosowana 
jako płótno klejowe, konopne tkaniny, krepa stosowana jako 
tkanina, krepon, lniane tkaniny, marabut stosowany jako ma-
teriał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały 
o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne 
do filtrowania, materiały nieprzepuszczające gazów na balo-
ny, materiały pokryte motywami rysunkowymi do haftowa-
nia, materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, 
moleskin stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóż-
ka jako lambrekiny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, 
okładziny do mebli z surowców w włókienniczych, ostnico-
we tkaniny, pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania 
niemowląt, płótno klejowe inne niż do celów piśmiennych, 
podszewki jako tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce 
ochronne, pościel, prześcieradła stosowane jako tkaniny, ra-
tyna stosowana jako tkanina, ręczniki, rolety tekstylne, sukna 
bilardowe, surówka stosowana jako materiał, szenila, szewiot 
stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny z rami, 
tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkani-
ny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwa-
biu, tafta stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tka-
niny typu solid-woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowar-
stwowe, tkaniny na sita, tkaniny tapicerskie i obiciowe, trykot 
stosowany jako materiał, włosianka stosowana jako materiał 
na worki, tkaniny wsypowe, zefir stosowana jako tkanina, 
kompozyty tekstylno - gumowe w postaci tkanin tekstyl-
nych w których co najmniej jedną warstwę stanowi warstwa 
gumowa lub tkanina gumowana lub tkanina gumopodob-
na, 27 dywaniki, dywany, kobierce, kompozyty tekstylno - 
gumowe w postaci podkładów lub pokryć podłogowych 
tekstylnych w których co najmniej jedną warstwę stanowi 
warstwa gumowa lub tkanina gumowana, maty antypośli-
zgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej liny, linoleum, 
maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, 
wykładziny podłogowe, 35 agencje importowo - eksporto-
we, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, dekoracja wysław sklepowych, 

doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, or-
ganizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stoso-
wana dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako 
zakupy, sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów włókienniczych i tekstylnych w hurtowni, sklepach, 
poprzez Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, tkanin 
meblowych, obiciowych i tapicerskich, etykiety skórzane, 
imitacje skóry, ircha inna niż do czyszczenia, komplety po-
dróżne jako wyroby skóropodobne, moleskin jako imitacja 
skóry, myśliwskie worki jako akcesoria do polowań, nici 
ze skóry, okładziny do mebli jako skórzane i skóropodobne, 
paski do ekwipunku wojskowego, plecaki, skóra kozia, skóra 
surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry zwierzęce, 
skórzane smycze, skórzane sznury, strzemiona, szelki do pro-
wadzenia dzieci, sznurkowe siatki na zakupy, sztuczna skóra, 
torby, torby na zakupy na kółkach, torby turystyczne, walizki, 
walizki z kółkami, wykończenia i dekoracje ze skóry lub skóro-
podobne do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, 
etykiety z tworzyw sztucznych, fiszbin jako surowiec lub pół-
produkt, fotele, kanapy, krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, 
materace, maty do przewijania niemowląt, meble, meble ta-
picerowane, parawany jako meble, pianka morska, pościel 
oprócz bielizny pościelowej, osprzęt niemetalowy do mebli, 
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako me-
ble, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, 
sploty słomiane, stoły, stoliki, sznury do podwiązywania za-
słon, taborety, trzcina jako materiał do wyplatania, wyroby 
wikliniarskie, zasłony bambusowe, adamaszek, aksamit, tka-
niny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki stoło-
we, brokaty, brukam, całuny, ceraty stosowane jako obrusy, 
drelichy, drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny 
perkalowe, tkaniny typu 3D, dzianina, dżersej stosowany jako 
materiał, elastyczne materiały tkane, filc, flanela stosowana 
jako tkanina, gaza, jedwab stosowany jako tkanina, jutowe 
tkaniny, kaliko jako perkal, kapy, klejonka stosowana jako 
płótno klejowe, konopne tkaniny, krepa stosowana jako tka-
nina, krepon, lniane tkaniny, marabut stosowany jako mate-
riał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały o wzo-
rze trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtro-
wania, materiały nieprzepuszczające gazów na balony, mate-
riały pokryte motywami rysunkowymi do haftowania, mate-
riały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, moleskin 
stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka jako 
lambrekiny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, okładzi-
ny do mebli z surowców włókienniczych, ostnicowe tkaniny, 
pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania niemowląt, 
płótno klejowe inne niż do celów piśmiennych, podszewki 
jako tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne, 
pościel, prześcieradła stosowane jako tkaniny, ratyna stoso-
wana jako tkanina, ręczniki, rolety tekstylne, sukna bilardowe, 
surówka stosowana jako materiał, szenila, szewiot stosowana 
jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny z rami, tkaniny 
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny imitu-
jącej skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tafta 
stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tkaniny typu 
solid - woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowarstwowe, 
tkaniny na sita, tkaniny tapicerskie i obiciowe, trykot stosowa-
ny jako materiał, włosianka stosowana jako materiał na worki, 
tkaniny wsypowe, zefir stosowana jako tkanina, kompozyty 
tekstylno - gumowe w postaci tkanin tekstylnych w których 
co najmniej jedną warstwę stanowi warstwa gumowa lub 
tkanina gumowana lub tkanina gumo podobna, dywaniki, 
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dywany, kobierce, kompozyty tekstylno - gumowe w postaci 
podkładów lub pokryć podłogowych tekstylnych w których 
co najmniej jedna warstwa stanowi warstwa gumowa lub 
tkanina gumowana, maty antypoślizgowe, maty gimna-
styczne, maty z plecionej liny, linoleum, maty z trzciny, ścien-
ne tekstylne materiały wykończeniowe, wykładziny podło-
gowe, 37 konserwacja mebli, odnawianie mebli, renowacja 
mebli, stolarstwo meblowe stosowane jako naprawy, napra-
wy tapicerskie, tapicerowanie mebli.

(210) 512687 (220) 2020 04 20
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRODZKIE NATURALNIE MĘTNE GŁUBCZYCKIE

(531) 05.07.03, 07.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

(210) 512690 (220) 2020 04 21
(731) SOFT PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFT PC

(531) 16.01.06, 10.03.01, 26.05.04, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, programy komputerowe, 
platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje mo-
bilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych.

(210) 512703 (220) 2020 04 20
(731) JÓŹWIAKOWSKI LECH FABRYKA MEBLI STOLLECH, 

Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLLECH 48

(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 20 biblioteczki- regały na książki, biurka, biurka 
modułowe- meble, blaty jako części mebli, blaty na szafki, bla-
ty wierzchnie do szafek, akcesoria do drzwi wykonane z two-
rzyw sztucznych, akcesoria do przechowywania ubrań, akce-
soria do rolet niemetalowe, akcesoria do żaluzji niemetalowe, 
barki- meble, barki ruchome- meble, bezpieczne łóżeczka 
dziecięce, bramki zabezpieczające niemetalowe dla niemow-
ląt, dzieci i zwierząt domowych- meble, budy dla zwierząt do-
mowych, chodziki dla dzieci, części półek niemetalowe, deko-
racje wiszące- ozdoby, dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykoń-
czeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne płyty ścienne- me-
ble nietekstylne, donice drewniane w postaci skrzyń, drążki 
podtrzymujące do zasłon, drewniane półki i stojaki- meble, 
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, drewniane 
skrzynie, drewniane uchwyty do szuflad, drzwi do mebli, 
drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi 
do szaf, drzwi do szafek, drzwi przechylne niemetalowe jako 
części mebli, drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne 
do szaf, drzwiczki do mebli, drzwi do mebli wykonane z two-
rzyw sztucznych, elementy łączące do mebli niemetalowe, 
elementy mebli segmentowych, niemetalowe- meble, ele-
menty meblowe, elementy mocujące do mebli niemetalowe, 
niemetalowe elementy mocujące do półek, elementy wnę-
trza szaf, niemetalowe elementy wykończeniowe szuflad, ele-
menty wystroju wnętrz wykonane z tkanin- poduszki, elemen-
ty z tworzyw sztucznych do pojemników do pakowania, eta-
żerki, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, fotele, fotele 
rozkładane w łóżka, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, ga-
bloty- meble, niemetalowe gałki do frontów meblowych, gał-
ki, pokrętła jako zamknięcia nie z metalu, garderoby, haczyki 
niemetalowe do wieszania odzieży, haki do wieszaków stoją-
cych na ubrania, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, 
karnisze, drążki do firan i zasłon, kołki mocujące niemetalowe, 
kołki sprężynujące z tworzyw sztucznych, komódki z szuflada-
mi, komody- meble, komody ścienne, komplety mebli do sa-
lonu, komputerowe stanowiska pracy- meble, konsole jako 
meble do montażu sprzętu elektronicznego - pulpity sterow-
nicze, konstrukcje półek nie z metalu- meble, kontuary- meble, 
kosze do przechowywania- meble, kosze do spania dla nie-
mowląt, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domo-
wych, kosze drewniane, kosze z pokrywką, kozły niemetalowe 
do podparcia stołów, kozły- stojaki meblowe, kredensy- me-
ble, krzesełka dla niemowląt, krzesła, krzesła- fotele biurowe, 
krzesła stołowe, kufry- szafki, kwietniki- meble, ławki, ławosto-
ły, ławy - meble, listwowe podstawy łóżek- stelaże, łóżeczka 
dla dzieci, łóżka, łóżka piętrowe, łóżka zawierające materace 
z wkładem sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tap-
czanów, łóżka ze schowkiem, szufladami, lusterka do szafek, 
lustra- meble, małe dwuosobowe kanapy, materace, materace 
łóżkowe, materace sprężynowe do łóżek, materiał do wykłada-
nia szuflad z tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucz-
nych na brzegi półek, materace piankowe, maty do spania, 
meble, meble biurowe, meble dla dzieci, meble do pokojów 
dziecinnych, meble do przechowywania, meble do salonu, 
meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, biuro-
we i ogrodowe, meble drewniane, meble komputerowe, me-
ble łączone, meble modułowe, kombinowane, meble na mia-
rę do zabudowy, meble ogrodowe, meble przystosowane 
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, me-
ble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy, me-
ble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wykonane 
z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucz-
nych, meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania w łóż-
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ka, meble z przegrodami na butelki- barki, meble zawierające 
łóżka, meblościanki, meblowe półki, modele ozdobne z two-
rzyw sztucznych, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw 
sztucznych, modułowe układy półek- meble, moduły biurko-
we, moduły do przechowywania- meble, nakładki na matera-
ce, nakładki siedzeniowe jako części mebli, uformowane na-
krycia na siedzenia na meble, nakrycia z materiałów tekstyl-
nych dopasowane na meble, narożniki- meble, niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane do mebli, niemetalowe części 
mebli, niemetalowe części półek, niemetalowe drzwi prze-
suwne do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, 
niemetalowe gwoździe tapicerskie, niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, niemetalowe pojemniki 
do przechowywania, niemetalowe półki ścienne- meble, nie-
metalowe prowadnice do szuflad, niemetalowe prowadnice 
do drzwi składanych, niemetalowe przegródki do półek stano-
wiące części mebli, niemetalowe szyny do drzwi przesuw-
nych, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty 
do szuflad, niemetalowe wieszaki do odzieży, niemetalowe 
wieszaki do półek, niemetalowe wsporniki do półek stanowią-
ce części mebli, niemetalowy osprzęt do szafek, nogi do me-
bli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, 
ramy do obrazów, odlewy z tworzyw sztucznych do użytku 
w produkcji mebli, ograniczniki do szafek niemetalowe, oko-
licznościowe stojaki na kwiaty, niemetalowe okucia mebli, 
oparcia z podłokietnikami do łóżek, osprzęt do szaf nie z meta-
lu, osprzęt do szafek niemetalowy, osprzęt niemetalowy 
do mebli, osprzęt niemetalowy do łóżek, otomany, ozdobne 
lustra, panele będące częściami mebli, panele drewniane 
do mebli, panele meblowe, panele rozdzielające- przegrody, 
panele tylne jako części mebli, płyty meblowe, podgłówki, 
wałki, podłokietniki do mebli, podnóżki- taborety, podpórki 
do półek niemetalowe, podstawy łóżek, podstawy pod mate-
race, podstawy stołów, poduszki, poduszki dekoracyjne, po-
duszki na siedzenia, poduszki ozdobne, poduszki-podkładki 
na krzesła, pojemniki niemetalowe do składowania i transpor-
tu, dopasowane pokrycia ochronne na meble, półki biblio-
teczne, półki biurowe, półki do przechowywania- meble, pół-
ki- meble, półki na klawiatury komputerowe, półki na książki, 
półki niemetalowe- meble, półki prefabrykowane- meble, 
półki ścienne - meble, półki wiszące - meble, półki z krawę-
dziami do regałów, półki z niemetalowych materiałów- meble, 
poręcze do łóżek, postumenty - meble, prefabrykowane drzwi 
drewniane do mebli, pręty do łóżek, niemetalowe pręty rega-
łowe do półek, profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw 
sztucznych do mebli, prowadnice do szuflad niemetalowe, 
prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, prowadnice 
niemetalowe z kanałem do mocowania na ścianach półek, 
przegrody drewniane do mebli, przemieszczalne niemetalo-
we regały do przechowywania - meble, przenośne biurka, 
przezroczyste drzwi niemetalowe do mebli, pudełka do pako-
wania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowa-
nia złożone z tworzywa sztucznego, pudełka do układania 
jedno na drugie z tworzywa sztucznego, pudła do przecho-
wywania- meble, pudła do tapczanów, pufy- meble, pulpity- 
meble, ramy do luster, ramy do mebli ramy do łóżek, regały- 
meble, regały składane, regulowane łóżka rolety wewnętrzne 
okienne- meble, rolety zaciemniające wewnętrzne, rozkłada-
ne fotele do siedzenia i spania, rozkładane kanapy rozkładane 
meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome podstawy - me-
ble, ruchome półki do przechowywania- meble, segmenty 
do przechowywania do przerabiania szafek, segmenty 
do przechowywania - meble, segmenty mebli ściennych, ser-
wantki, siedzenia- meble, skrzynie do przechowywania - me-
ble, skrzynie - meble, sofy, sprężyny do łóżek, stanowisko pracy 
z komputerem - meble, stelaże do łóżek, stojaki jako meble 
do użycia ze sprzętem audio, stojaki na doniczki z kwiatami, 

stojaki na książki - meble, stojaki na ubrania, stojaki wielofunk-
cyjne - meble, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoliki kom-
puterowe, stoliki przy kanapie, stoliki salonowe, stoły, stoły 
do jadalni, stoły - meble, systemy do zabudowy wewnętrznej 
szaf wnękowych i garderób jako części mebli, systemy półko-
we- regały, szafki, szafki jako części zestawu, szafki do przecho-
wywania- meble, szafki do sypialni, szafki do toalet, szafki- me-
ble, szafy- meble, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, 
szuflady jako części mebli, szyldy reklamowe z tworzyw 
sztucznych, niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, tabli-
ce do zawieszania kluczy, tablice ozdobne wykonane z two-
rzyw sztucznych, tablice w postaci mebli, taborety, taborety 
ruchome- meble, tapczany posiadające miejsce do przecho-
wywania, toaletki - meble, trzyczęściowe komplety mebli- 
meble, uchwyty do szuflad niemetalowe, uchwyty z tworzyw 
sztucznych do mebli, wbudowane szafki, wezgłowia do łóżek, 
wielopozycyjne stojaki - meble, wieszaczki na klucze - meble, 
wieszaki do ubrań - meble, wieszaki na kapelusze- meble, wie-
szaki stojące do ubrań, witryny, wózki jako meble, wsporniki 
do mebli niemetalowe, wsporniki do półek niemetalowe sta-
nowiące części mebli, wsporniki niemetalowe do mebli, wy-
kończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, do-
pasowane wymienne pokrycia na siedzenia na meble, wyroby 
stolarskie, wysokie siedzenia- meble, zagłówki- meble, zamki 
do mebli niemetalowe, zatrzaski do drzwiczek szafek, nieme-
talowe, zatrzaski do mebli niemetalowe, zestawy części-sprze-
dawane razem, z których montuje się meble, zestawy mebli, 
35 agencje eksportowe i importowe, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, analizy rynku, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych- ulotek, prospektów, materia-
łów drukowanych, próbek, dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
cedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem telefonu lub komputera, reklama, reklama 
banerowa, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, reklama radiowa, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich, usługi agencji eksportowo-importo-
wych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą mebli, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyj-
ne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania to-
warów i usług, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie 
promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mebla-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Inter-
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netu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usłu-
gi w zakresie zamówień on-line, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 37 czyszczenia ta-
picerki, czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych 
z tkanin, czyszczenie mebli, informacja o naprawach, instalacja 
mebli, instalowanie mebli na wymiar, konserwacja i naprawa 
mebli, konserwacja mebli, lakierowanie mebli, malowanie me-
bli, montaż stojaków i półek, montaż zestawów półek, napra-
wa i renowacja mebli, naprawa mebli, naprawa szafek, napra-
wy tapicerskie, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, po-
nowne tapicerowanie, renowacja mebli, stolarstwo meblowe- 
naprawa, naprawa- stolarstwo, tapicerowanie mebli, wymiana 
frontów w szafkach.

(210) 512765 (220) 2020 04 22
(731) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT
(540) (znak słowny)
(540) TAMSIGER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty me-
dyczne i weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów me-
dycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, preparaty do zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 512788 (220) 2020 04 22
(731) VOLTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.04.01, 03.04.04, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, bate-
rie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia 
do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, skrzynki akumulatorowe.

(210) 512817 (220) 2020 04 23
(731) RKK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKKVC innovation, influence, income

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 badania biznesowe, dotyczące działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem i personelem, negocjowanie i pozyskiwanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, organizacja i zarządzanie 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami handlowy-

mi i przemysłowymi, poszukiwania w zakresie patronatu, 
pośrednictwo w kontaktach biznesowych, handlowych 
i gospodarczych, profilowanie konsumentów do celów ko-
mercyjnych i marketingowych, promowanie działalności in-
nych podmiotów, w szczególności start-upów, tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-
wania ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, w tym w obiektach do co-workin-
gu, 36 analizy, wyceny i planowanie finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, działalność finansowa, fundusze 
inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe dla inwesto-
rów, pośrednictwo inwestycyjne, pozyskiwanie funduszy dla 
rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie kapitału finan-
sowego na działalność innych podmiotów, usługi finanso-
we dotyczące zapewniania pożyczek, usługi finansowania, 
usługi venture capital, wynajem nieruchomości, w tym biur  
do co-workingu, zapewnianie finansowania dla kształtują-
cych się firm i firm rozpoczynających działalność, zarządza-
nie finansowe funduszami i akcjami, zbiórki funduszy i spon-
sorowanie finansowe.

(210) 512823 (220) 2020 04 24
(731) KASPRÓW-ROMANIUK KATARZYNA ZP LIBRA, Siedlec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heavy cruiser

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, 
antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki 
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, błotni-
ki, bolce do masek samochodowych, czopy osi pojazdów, 
drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, hamulce 
do pojazdów, kierownice pojazdów, klatki transportowe, 
klipsy przystosowane do mocowania części samochodo-
wych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, łoża sil-
nika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski 
silników do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędo-
we do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nakrętki 
do szpilek piast w kołach pojazdów, obwody hydrauliczne 
do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, podwo-
zia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na koła 
zapasowe, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], 
przekładnie do pojazdów lądowych, przyczepy [pojazdy], 
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, 
resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny 
amortyzujące samochodowe, samochody (amortyzatory 
do -), samochody kempingowe, siatki bagażowe do po-
jazdów, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów 
lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, szyby do po-
jazdów, tapicerka do pojazdów, uchwyty na kubek do sto-
sowania w pojazdach, urządzenia przeciwwłamaniowe 
do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, 
wycieraczki do przednich szyb, zderzaki do pojazdów, 
zderzaki samochodowe, zębate przekładnie do pojazdów 
lądowych, złącza do przyczep do pojazdów.

(210) 512829 (220) 2020 04 23
(731) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) genome23

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.11
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne 
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, kom-
puterowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe, 
chipy z kodem DNA, zintegrowane pakiety oprogramo-
wania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, 
modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, 
35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek, dystrybucja 
próbek reklamowych, marketing internetowy, projektowanie 
broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, przygotowywanie 
materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klamy telewizyjne, reklamy on-line, usługi reklamowe obej-
mujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, promocja sprzedaży, usłu-
gi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie badań genetycznych [testy i analizy, badania 
przesiewowe], 44 analizy medyczne do diagnostyki i le-
czenia ludzi, badania DNA do celów medycznych [badania 
przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, 
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi w zakre-
sie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami 
genetycznymi, badania genetyczne do celów medycznych, 
doradztwo genetyczne, kliniki medyczne, usługi informacji 
medycznej, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowa-
niem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medycz-
ne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka.

(210) 512832 (220) 2020 04 23
(731) GULLA TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA  

DR TOMASZ GULLA, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kazany.pl

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgod-
ności z przepisami, badania prawne, doradztwo prawne, do-
radztwo w sporach sądowych, doradztwo związane z oso-
bistymi sprawami prawnymi, mediacje, porady prawne i za-
stępstwo procesowe, przygotowywanie raportów prawnych 
z zakresu praw człowieka, sporządzanie ekspertyz prawnych, 
udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych 
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji 
sądowych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związa-
nych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi prawne 
pro bono, usługi radców prawnych.

(210) 512844 (220) 2020 04 24
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.11, 05.03.14, 29.01.13
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mine-
ralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki-
jażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, prepa-
raty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, prepara-
ty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapacho-
wa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmety-
ki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, 
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do de-
makijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, 
płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające 
pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, 
żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsa-
my do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające 
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej 
(pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, 
mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła 
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawie-
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rające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, bal-
samy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zę-
bów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele 
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele 
do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, 
odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, my-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suple-
menty diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chu-
steczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, 
chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwaja-
kol do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod do celów 
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kom-
presy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, 
leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko 
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, 
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły 
higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, 
płyny do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny 
do rąk, lecznicze płyny pielęgnacji skóry, płyny dezynfeku-
jące inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye 
odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki prze-
czyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mine-
ralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceu-
tycznych, tampony, środki uspokajające, wata do celów lecz-
niczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów 
leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakon-
serwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
żywność dla niemowląt.

(210) 512853 (220) 2020 04 27
(731) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLOWA GROCHOWA
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, buliony, mie-
szanki do zup, koncentraty zup, kostki do zup, pasty do zup, 
przetwory do zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy błyska-
wiczne, zakwas do sporządzania zup, składniki do sporzą-
dzania zup, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wyroby mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytu-
ty nabiału, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 35 usługi 
sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, bulio-
ny, mieszanki do zup, koncentraty zup, kostki do zup, pasty 
do zup, przetwory do zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy 

błyskawiczne, zakwas do sporządzania zup, składniki do spo-
rządzania zup, usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby 
spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone owoce 
oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty 
i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz pro-
dukty z nich, usługi sprzedaży towarów: mięso i wędliny, drób, 
dziczyzna, pasztety z wątróbki, sałatki warzywne i mięsne, 
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przeką-
ski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na ba-
zie tofu, usługi sprzedaży towarów: przekąski na bazie sera, 
przekąski jajeczne, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziem-
niaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, ziarna przetwo-
rzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, musztarda, majonez, 
ketchup, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, 
sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, 
z muesli, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, in-
ternetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, usługi w zakresie 
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, usługi promocji gospodarczej i handlowej, do-
radztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z fran-
chisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, 
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, or-
ganizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, 
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania 
reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty 
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji 
do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 512855 (220) 2020 04 27
(731) WENDT ALEKSANDRA AWW GROUP, Krynica Morska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILITARY GYM WEAR MILITARY STREET WEAR MG 

MM XX
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(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 
dzianiny elastyczne na odzież sportową, etykiety tekstyl-
ne do oznaczania odzieży, metki z tkanin przyczepiane 
do odzieży, materiały tekstylne tkane do produkcji artykułów 
odzieżowych, materiały tekstylne do produkcji odzieży, ma-
teriały do produkcji odzieży, materiał dżersejowy do odzie-
ży, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, tekstylia 
używane jako podszewki do odzieży, tekstylne podszewki 
do odzieży, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla 
mężczyzn, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla ko-
biet, tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, tkaniny 
do zastosowania w produkcji odzieży, tkaniny elastyczne 
na odzież, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny 
tekstylne do użytku w produkcji odzieży sportowej, tkaniny 
tekstylne w belach do użytku w produkcji odzieży, 25 ar-
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, body [odzież], chu-
sty [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć głowy, daszki 
[odzież], dolne części ubrań [odzież], duże luźne kaptury 
[odzież], dzianina [odzież], golfy [odzież], kieszenie do odzie-
ży, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], 
komplety do joggingu [odzież], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], 
kurtki pikowane [odzież], odzież, odzież codzienna, odzież 
damska, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież 
dla kolarzy, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do sztuk 
walki, odzież do spania, odzież do uprawiania zapasów, 
odzież do uprawiania judo, odzież dziana, odzież dziewczę-
ca, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
modelująca, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież rekreacyjna, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież 
surfingowa, odzież taneczna, odzież tkana, odzież treningo-
wa, odzież triatlonowa, odzież w stylu sportowym, odzież 
wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla ko-
biet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzch-
nia dla pań, odzież wodoodporna, odzież wojskowa z kha-
ki, opaski na biust [odzież], opaski na szyję [części odzieży], 
opaski na głowę [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], pa-
ski [odzież], paski materiałowe [odzież], pasy przez ramię 
do odzieży, pikowane kurtki [odzież], poszetki [odzież], pulo-
wery bez rękawów [odzież], ramiączka do biustonoszy [czę-
ści odzieży], rękawiczki jako odzież, rękawiczki [odzież], skóra 
(odzież ze -), spodnie do joggingu [odzież], szaliki [odzież], 
szorty [odzież], topy [odzież], wstawki do bielizny [części 
odzieży], wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzie-
ży], wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], wstawki 
do trykotów [części odzieży].

(210) 512880 (220) 2020 04 28
(731) PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kolagenowe do zastoso-
wań kosmetycznych, preparaty pielęgnacyjne spowalniające 
proces starzenia się skóry, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do włosów, środki 

do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, 5 suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
kremy lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.

(210) 512886 (220) 2020 04 28
(731) JAG-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pneumaTICO

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządze-
nia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia.

(210) 512899 (220) 2020 04 27
(731) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDBOX
(510), (511) 6 metalowe żaluzje fasadowe, metalowe żalu-
zje architektoniczne, metalowe żaluzje zwijane, metalowe 
żaluzje pionowe zewnętrzne, metalowe żaluzje poziome ze-
wnętrzne, metalowe żaluzje ukośne zewnętrzne, metalowe 
profile do żaluzji, metalowe części do żaluzji, metalowe ro-
lety zewnętrzne, metalowe profile do rolet, metalowe części 
do rolet, 37 montaż, instalacja i wymiana: metalowych żaluzji 
fasadowych, metalowych żaluzji architektonicznych, metalo-
wych żaluzji zwijanych, metalowych żaluzji pionowych ze-
wnętrznych, metalowych żaluzji poziomych zewnętrznych, 
metalowych żaluzji ukośnych zewnętrznych, metalowych 
profili do żaluzji, metalowych części do żaluzji, metalowych 
rolet zewnętrznych, metalowych profili do rolet, metalo-
wych części do rolet.

(210) 512906 (220) 2020 04 27
(731) JANKOWSKA MAGDALENA KREM DE LA KREM, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krem de la krem

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.22, 25.01.05, 25.01.25, 
25.12.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielę-
gnacji urody, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży deta-
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licznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej ar-
tykułów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenc-
kich o produktach w zakresie kosmetyków, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi 
współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie pro-
duktów do makijażu, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kosmetykami naturalnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kosmetykami naturalnymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami kosmetycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami kosmetycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze świecami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z perfumami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z perfumami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami naturalnymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z produktami naturalnymi.

(210) 512922 (220) 2020 04 27
(731) HRYNIEWICZ ALEKSANDRA MIÓD MALINA, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miód Malina CATERING PUDEŁKOWY

(531) 05.07.08, 05.03.13, 05.03.15, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 
29.01.12, 26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, usługi polegające 
na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów, 
usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napo-
jów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego 
(catering), usługi w zakresie cateringu żywności dietetycz-
nej, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu 
lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i napo-
jów przeznaczonych dla sportowców, usługi polegające 
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej in-
formacje dotyczące przygotowywania i przechowywania 
posiłków i napojów oraz na udostępnianiu baz danych 
zawierających przepisy i porady kulinarne, usługi dorad-
cze w dziedzinie gastronomii, usługi doradcze w zakresie 
planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym jadłospisu 
dla sportowców.

(210) 512934 (220) 2020 04 28
(731) GREY WOLF PACHULSKI MAREK, Gołotczyzna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DOMÓWKi

(531) 27.05.01, 29.01.07, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 
26.01.05

(510), (511) 25 odzież, obuwie: nakrycia głowy, bielizna, biu-
stonosze, bluzki, bluzy, body, bolerka, czapki, daszki do czapek, 
dresy, fartuchy, garsonki, golfy, kamizelki, kapelusze, kaptury, 
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kostiumy, koszule, koszulki, 
krawaty, kurtki, marynarki, mundury, kombinezony, paski, pi-
żamy, płaszcze, podkoszulki, poncha, pończochy, pulowery, 
rajstopy, rękawice, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, su-
kienki, suknie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, śpioszki dziecięce, 
topy, trykoty, t-shirty, tuniki, ubrania codzienne, 35 dekoracja 
wystaw sklepowych, organizacja targów w celach handlo-
wych i reklamowych, doradztwo handlowe, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyrobów odzie-
żowych, obuwniczych, pasmanteryjnych.

(210) 512959 (220) 2020 04 29
(731) AMBROSIONEK PAWEŁ APACK DOM PRODUKCYJNY, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AmbroSept
(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje czyszczące 
do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domo-
wego, preparaty czyszczące do użytku osobistego, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryj-
ne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
mydła dezynfekujące, środki dezynfekujące do użytku do-
mowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło].

(210) 512963 (220) 2020 04 29
(731) HORSZOWSKI HENRYK POD GRYFAMI, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Pod Gryfami
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w antykwariacie lub sklepie specjali-
stycznym z kamieniami szlachetnymi zawartymi w klasie 14, 
biżuterią, szkatułkami na biżuterię zawartymi w klasie 20, ze-
garami, zegarkami, porcelanowymi figurkami, figurkami de-
koracyjnymi, porcelanowymi świecznikami, porcelanowymi 
naczyniami, filiżankami, talerzami i talerzykami, dzbankami, 
naczyniami srebrnymi, kompletami do przypraw, serwisami 
do herbaty i kawy, paterami na owoce, meblami, meblami 
antycznymi, świecznikami, kandelabrami, obrazami, grafi-
kami, ikonami, rycinami, książkami, torebkami, przyrządami 
oraz pojemnikami na tabakę i tytoń, przyborami dla palaczy 
zawartymi w klasie 34, 36 wycena antyków, kamieni szla-
chetnych, biżuterii, numizmatyków, dzieł sztuki, dzierżawa, 
wycenia nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, 42 ekspertyzy techniczne, stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, usługi gemologiczne (stwierdzanie autentycz-
ności kamieni szlachetnych), 43 usługi restauracyjne, usługi 
barowe, usługi gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, wi-
niarnie, bary.
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(210) 512982 (220) 2020 04 29
(731) GRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) U Wieniawy
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi zwią-
zane ze sportem i kulturą, organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 
usługi restauracyjne, oferowanie i serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach, usługi restauracji sprzedających 
posiłki i napoje na wynos, rezerwacja miejsc/stolików w re-
stauracjach.

(210) 512993 (220) 2020 04 30
(731) LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laguna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 38 telekomunikacja.

(210) 512997 (220) 2020 04 30
(731) JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 11.01.04
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, gotowe dania z ryb, gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, 
gulasze, konserwy, marynaty, produkty serowarskie, sałatki 
gotowe, zupy gotowe, produkty spożywcze na bazie mleka, 
napoje na bazie mleka, proszki i mieszanki mleczne w prosz-
ku do sporządzania koktajli mlecznych, pasty owocowe 
i warzywne, przekąski na bazie owoców, warzyw i orzechów, 
przekąski na bazie soi, przetworzone owoce, warzywa i grzy-
by, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, 30 goto-
we dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, gotowe dania 
z dodatkiem kasz, gotowe dania z dodatkiem sosów, gotowe 
desery, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, batonik energe-
tyczny na bazie zbóż, gotowe do spożycia puddingi, gotowe 
pizze, kanapki, batony oblane czekoladą zastępujące posiłki, 
preparaty i produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe.

(210) 513002 (220) 2020 04 30
(731) RYBAK MAGDALENA STUDIO M KWADRAT, 

Broniewek

(540) (znak słowny)
(540) Studio M kwadrat
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie doboru zasłon [pro-
jektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrow-
ców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży de-
talicznej, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, 
planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projekto-
wanie osiedli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] 
barów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie 
[projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] dobu-
dówek, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie 
[projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] kuchni, 
planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowa-
nie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie architek-
toniczne, projektowanie budowlane, projektowanie budyn-
ków, projektowanie budynków opieki zdrowotnej, projekto-
wanie budynków przemysłowych, projektowanie centrów 
handlowych, projektowanie budynków o kontrolowanym 
środowisku, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie domów, projek-
towanie hal wystawowych, projektowanie hoteli, projekto-
wanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie kuchni, projek-
towanie łazienek, projektowanie mebli, projektowanie mebli 
biurowych, projektowanie monumentalnych budowli muro-
wanych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowa-
nie rozmieszczenia biur, projektowanie rozmieszczenia mebli 
biurowych, projektowanie sklepów, projektowanie technicz-
ne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie 
umeblowania, projektowanie urbanistyczne, projektowanie 
wizualne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie 
wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz skle-
pów, usługi doradcze związane z projektowaniem budyn-
ków, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], 
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, usługi 
architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące zago-
spodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryj-
ne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków komercyjnych, usługi architek-
toniczne w zakresie przygotowywania planów architekto-
nicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi architektonicz-
ne w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków biuro-
wych, usługi architektury wnętrz, usługi doradcze dotyczące 
architektury, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi 
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi 
doradcze z zakresu architektury, usługi inżynieryjne i w za-
kresie architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, usługi profesjonalne związane z projektami architekto-
nicznymi, usługi projektowania architektonicznego dotyczą-
ce wystaw, usługi projektowania architektonicznego, usługi 
projektowania dotyczące architektury, usługi w zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie plano-
wania architektonicznego, architektura, doradztwo w zakre-
sie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie architektury, projektowanie 
architektoniczne w zakresie planowania miasta, projekty 
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architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowy-
wanie projektu architektonicznego, zarządzanie projektami 
architektonicznymi, usługi doradcze w zakresie projektowa-
nia wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji ko-
lorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, 
usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wy-
posażenia do celów projektowania wnętrz, usługi konsulta-
cyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi projektowania 
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, usługi projekto-
wania wnętrz budynków, usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania 
dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania 
wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla 
branży detalicznej, usługi w zakresie projektowania wnętrz 
oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz butików, doradztwo w za-
kresie dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, świadczenie usług w zakresie projek-
towania wnętrz budynków, usługi projektowania wspoma-
ganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, 
sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, 
planowanie budowy nieruchomości, opracowywanie pro-
jektów technicznych do projektów budowlanych, opraco-
wywanie projektów budowlanych, opracowanie projektów 
technicznych w dziedzinie budownictwa, projektowanie 
wzorów, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi dorad-
cze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi w dzie-
dzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie wzor-
cowania, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysło-
we wspomagane komputerowo.

(210) 513010 (220) 2020 04 28
(731) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) X-TWIN
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, akce-
soria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrow-
ce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, 
rowerki biegowe, przyczepki do wózków dziecięcych.

(210) 513025 (220) 2020 04 30
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY 

KAZIMIERZ JOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZPU MIĘDZYRZECZ

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04
(510), (511) 6 preizolowane rury metalowe do budowy 
sieci ciepłowniczych, preizolowane kształtki metalowe (np. 
kolana, trójniki, zwężki), preizolowana armatura metalowa  

(np. zawory kulowe odcinające, odwadniające, odpowie-
trzające), zespoły złącz, 17 materiały izolacyjne stosowane 
do izolacji rurociągów (np. termokurczliwe rury polietyleno-
we, pianka poliuretanowa, taśmy termokurczliwe), 37 nadzór 
nad wykonywaniem sieci ciepłowniczych, budowa sieci cie-
płowniczych, 41 szkolenia w zakresie projektowania, nadzo-
ru i wykonawstwa sieci ciepłowniczych z preizolowanych rur 
i kształtek, szkolenia w zakresie wykonania izolacji termicznej 
i hermetyzacji połączeń preizolowanych rur i kształtek oraz 
montażu instalacji wykrywania nieszczelności rurociągów, 
42 projektowanie sieci ciepłowniczych, nadzór nad projek-
towaniem sieci ciepłowniczych.

(210) 513176 (220) 2020 05 05
(731) SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinowice
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMEX
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, płyty gazowe i induk-
cyjne, piekarniki, okapy, kuchnie mikrofalowe, kuchenki, 
opiekacze, suszarki, kolektory słoneczne.

(210) 513189 (220) 2020 05 07
(731) ZASADA PIOTR, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) layzzzy

(531) 03.05.17, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne i sportowe.

(210) 513193 (220) 2020 05 07
(731) NEWBERG INTERIOR DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWKR Interior Design

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza tren-
dów biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza 
zysków biznesowych, analizy biznesowe rynków, badania 
biznesowe, badania rynku i analizy biznesowe, badania 
w zakresie biznesu, biznesowe oceny i wyceny w sprawach 
handlowych, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności 
biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
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doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organi-
zacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, dostarczanie informacji 
statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, do-
starczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, 
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie 
biznesowych danych statystycznych, opracowywanie po-
mysłów dla ekonomii biznesu, opracowywanie statystyk biz-
nesowych i informacji handlowych, organizowanie i prowa-
dzenie spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie 
targów biznesowych, organizowanie prezentacji osób w ce-
lach biznesowych, organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie spotkań 
biznesowych, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przed-
siębiorstw, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, doradztwo w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, 42 usługi w zakre-
sie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii budowlanej, usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, projektowanie budowlane, 
analiza powietrza w środowisku budowlanym, doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie 
projektów technicznych do projektów budowlanych, projek-
towanie techniczne i doradztwo, profesjonalne doradztwo 
w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo dotyczą-
ce projektowania wnętrz, doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], doradztwo 
w zakresie projektowania stron głównych i stron interneto-
wych, doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie 
wnętrz], doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo 
w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie 
wnętrz], 45 usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi wspar-
cia prawnego, usługi związane z przeniesieniem tytułu wła-
sności [usługi prawne], zarządzanie i wykorzystywanie praw 
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjo-
nowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne].

(210) 513194 (220) 2020 05 07
(731) FUNDACJA SZTUKA WOLNOŚCI, Idzbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sztuka Wolności

(531) 03.07.16, 03.07.17, 03.07.21, 03.07.22, 03.07.24, 27.05.01, 
27.05.08, 29.01.15

(510), (511) 9 nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagra-
nia cyfrowe, nagrania multimedialne, płyty [nagrania dźwię-
kowe], nagrania audio i wideo, 16 książki, książki edukacyjne, 
książki informacyjne, kalendarze ścienne, 35 administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 
sługi w zakresie zamówień on-line, usługi handlu detaliczne-

go w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi han-
dlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi skle-
pów detalicznych on-line obejmujące odzież, 41 warsztaty 
w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
warsztaty w celach kulturalnych, seminaria edukacyjne, se-
minaria, prezentowanie programów radiowych, montaż 
programów radiowych, realizacja transmisji radiowych, przy-
gotowywanie programów radiowych, usługi edukacyjne 
świadczone przez radio, produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyj-
nych, obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji progra-
mów radiowych i telewizyjnych.

(210) 513198 (220) 2020 05 07
(731) OPTIM-GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPTIM-GLASS
(510), (511) 19 szyby zespolone dla budownictwa.

(210) 513200 (220) 2020 05 07
(731) KOMSTA-KOŚCIOŁKOWICZ AGNIESZKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE BEST BURGER BLACK BURGER QUALITY

(531) 26.02.01, 26.02.18, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 
24.07.01

(510), (511) 43 bary, usługi barów i restauracji, usługi kate-
ringowe, usługi w zakresie żywności i napojów na miejscu 
i na wynos.

(210) 513203 (220) 2020 05 08
(731) ŻMIJEWSKA OLGA CPP, Idzbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowy Wieśniak

(531) 07.01.09, 07.01.24, 05.11.11, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagra-
nia cyfrowe, nagrania multimedialne, płyty [nagrania dźwię-
kowe], nagrania audio i wideo, 16 książki, książki edukacyjne, 
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książki informacyjne, kalendarze ścienne, 35 administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 
usługi w zakresie zamówień on-line, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi 
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 41 warsz-
taty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyj-
nych, warsztaty w celach kulturalnych, seminaria edukacyjne, 
seminaria, prezentowanie programów radiowych, montaż 
programów radiowych, realizacja transmisji radiowych, przy-
gotowywanie programów radiowych, usługi edukacyjne 
świadczone przez radio, produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyj-
nych, obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji progra-
mów radiowych i telewizyjnych.

(210) 513213 (220) 2020 05 06
(731) POLAND TODAY INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND TODAY Internationally engaged

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, dodatki do ga-
zet w postaci czasopism, czasopisma branżowe, periodyki 
[czasopisma], dzienniki, pamiętniki, dzienniki, katalogi, pod-
ręczniki [książki], przewodniki, mapy, broszury, ulotki, odbitki, 
materiały biurowe, przyrządy do pisania, 35 organizowanie 
targów handlowych, promocja targów do celów handlo-
wych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi prenumeraty gazet, publikacja 
reklam, publikacja treści reklamowych, reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, usługi 
reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, 
poczty, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, produkcja reklam, kompilacja reklam, 38 emisja te-
lewizyjna, transmisja programów telewizyjnych, transmi-
sje audycji telewizyjnych, przekazywanie informacji drogą 
telewizyjną, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, 
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmi-
sja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, usługi 
w zakresie komunikacji telewizyjnej, transmisja programów 
telewizyjnych drogą kablową, nadawanie programów te-
lewizyjnych drogą satelitarną, emisja programów telewi-
zyjnych i radiowych, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych za pośred-
nictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za po-
mocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą 
[PAY-PER-VIEW], zapewnianie dostępu do blogów interne-
towych, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, 
wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Interne-
tu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów 
internetowych on-line, 41 publikacja czasopism, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie książek, 
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publi-
kacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowa-

nie materiałów drukowanych, publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe w Interne-
cie, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo 
w zakresie szkoleń, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, multimedialne wydania czasopism, mul-
timedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazy-
nów, organizacja seminariów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, wydawanie czasopism, wydawa-
nie gazet, organizowanie i prowadzenie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, prezentowanie programów 
telewizyjnych.

(210) 513215 (220) 2020 05 08
(731) NOGLIK BARBARA FIRMA USŁUGOWA TABAXI, 

Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) radio taxitg.pl

(531) 06.07.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie pomocy drogowej (holo-
wanie), usługi transportu pasażerskiego i towarowego, wy-
najmowanie pojazdów mechanicznych, usługi informacji 
o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, organizo-
wanie podróży, usługi dostarczania przesyłek i towarów, usłu-
gi przeprowadzek, usługi przewozu osób, usługi taksówek 
osobowych, towarów, usługi taksówek bagażowych, usługi 
konsultacyjne związane z transportem, skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, transport pasażerów 
mikrobusem, organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja trans-
portu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację 
on-line, doradztwo w zakresie transportu taksówkowego, 
dostarczanie korespondencji, dostarczanie przesyłek, do-
starczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dostarczanie kwiatów, przewóz zwierząt, śledzenie pojaz-
dów do przewozu pasażerów przy użyciu komputera lub 
systemów globalnego pozycjonowania [informacja o trans-
porcie], usługi kurierskie [listy lub towary], usługi nawigacji 
transportu, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa.

(210) 513339 (220) 2020 05 08
(731) OKANE JACEK HANKE, ALDONA HANKE  

SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) CRYPT-ONE
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, które 
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych 
aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, komputery, procesory danych, systemy prze-
twarzania danych, dyski obliczeniowe, obwody elektryczne 
i obwody drukowane, płytki krzemowe [układy scalone], 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolu-
jące, urządzenia pomiarowe, liczniki numeryczne, urządze-
nia do sterowania numerycznego, komponenty elektryczne 
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i elektroniczne, aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządze-
nia do sterowania przepływu energii elektrycznej, przyrządy 
do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru po-
ziomu płynów, 42 usługi naukowe i technologiczne, badania 
w dziedzinie mechaniki, usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, opracowywanie i testowanie metod przetwarza-
nia danych, algorytmów i oprogramowania, udostępnianie 
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, usługi projektowania w zakresie procesorów 
danych.

(210) 513340 (220) 2020 05 08
(731) OKANE JACEK HANKE, ALDONA HANKE  

SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCD SEMI

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, któ-
re wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych 
aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, komputery, procesory danych, systemy prze-
twarzania danych, dyski obliczeniowe, obwody elektryczne 
i obwody drukowane, płytki krzemowe [układy scalone], 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolu-
jące, urządzenia pomiarowe, liczniki numeryczne, urządze-
nia do sterowania numerycznego, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru 
energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru poziomu płynów, 
42 usługi naukowe i technologiczne, badania w dziedzinie 
mechaniki, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, udostępnianie wirtualnych 
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
usługi projektowania w zakresie procesorów danych.

(210) 513342 (220) 2020 05 08
(731) AUGUSTOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 

Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z biegiem Kanału Augustowskiego

(531) 06.07.01, 02.01.08, 02.01.20, 02.01.30, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 16 książeczki do kolorowania, 35 usługi reklamowe 
w zakresie turystyki i podróży, marketing dotyczący promocji, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, usługi w zakresie pro-

mocji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo-
cyjnych, 39 organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, 
organizowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, zwiedza-
nie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji 
turystycznej, udzielanie informacji turystycznych za pośrednic-
twem Internetu, 41 usługi wydawnicze, wydawanie przewodni-
ków turystycznych, wydawanie biuletynów, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, przeprowadzanie imprez 
sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organiza-
cja imprez i konkursów sportowych, organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, usługi w zakresie naby-
wania biletów na imprezy sportowe, zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, planowanie specjalnych imprez, publikacja kalenda-
rzy imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych, organizowanie 
imprez rowerowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie imprez 
rozrywkowych na żywo, publikowanie arkuszy informacyjnych, 
udzielanie informacji związanych z wyścigami, dostarczanie in-
formacji na temat aktywności sportowych, usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska.

(210) 513343 (220) 2020 05 08
(731) WINISZEWSKI PAWEŁ FOOD STUDIO, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cooltura chmielna 101

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.07.01
(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 bez-
pośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoho-
lowych, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringo-
we w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie go-
towania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików 
w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze.

(210) 513344 (220) 2020 05 08
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi Polska Sieć Handlowa
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(531) 05.07.12, 05.07.22, 05.03.11, 05.03.14, 26.01.15, 26.01.18, 
26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, do-
radztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing 
ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyj-
na, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, mianowicie ulotek, 
prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i poka-
zów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sorto-
wanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi prowadzenia punktów sprzeda-
ży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej w związku: artykułami 
spożywczymi i żywnościowymi, preparatami farmaceutycz-
nymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, 
artykułami gospodarstwa domowego, artykułami higienicz-
nymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaleto-
wymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży 
odzieżowej, artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt 
domowych usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 wydawanie kart bo-
nusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 
41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public 
relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów 
sprzedaży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakte-
rze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż 
reklamowe), udostępnianie wideo on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.

(210) 513346 (220) 2020 05 07
(731) DZIUBASIK KATARZYNA SIELSKO-ANIELSKO,  

Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sielsko Anielsko wellness & spa

(531) 02.03.01, 04.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony do włosów, szampony koloryzują-
ce, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia wło-
sów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, 
odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką 
do włosów, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele 
do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania włosów, pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała, na-
wilżające balsamy do ciała, perfumowane balsamy do ciała, 

peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi 
złuszczające do rąk, peelingi do stóp, kremy kosmetycz-
ne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy przeciw-
zmarszczkowe, kremy ochronne, preparaty pielęgnacyjne 
spowalniające proces starzenia się skóry, 35 organizacja 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób 
trzecich, w zakresie towarów: szampony do włosów, szam-
pony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty 
do mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające 
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampo-
ny z odżywką do włosów, żele do włosów, żele ochronne 
do włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do ukła-
dania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny 
do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, bal-
samy do ciała, nawilżające balsamy do ciała, perfumowane 
balsamy do ciała, peelingi do twarzy, peelingi złuszczające 
do ciała, peelingi złuszczające do rąk, peeling do stóp, kremy 
kosmetyczne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy 
przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne, preparaty pielę-
gnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, 44 usługi 
spa, usługi zabiegów kosmetycznych na ciało, twarz i włosy, 
usługi masażu, usługi masażu stóp, usługi masażu gorącymi 
kamieniami, usługi masażu sportowego, informacje dotyczą-
ce masażu, usługi manicure i pedicure, usługi fryzjerskie.

(210) 513350 (220) 2020 05 10
(731) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów, PL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tide Brain

(531) 02.09.25, 16.01.06, 27.05.01, 15.09.25
(510), (511) 38 telekomunikacja, elektroniczna transmisja 
danych, emisja treści wideo, komunikacja przez sieci elektro-
niczne, przesyłanie informacji cyfrowych, transfer cyfrowy 
danych, transmisja danych, transmisja filmów wideo, transmi-
sja i odbiór radiowy, transmisja danych i nadawanie danych, 
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja wia-
domości i obrazów, transmisja zaszyfrowanych komunika-
tów, usługi łączności, usługi transmisji cyfrowej, usługi trans-
misji głosu i danych, usługi transmisji wideo, transmisja obra-
zu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów tele-
wizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, przesy-
łanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwa-
rzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, prze-
łączanie rozmów telefonicznych lub połączeń telekomuni-
kacyjnych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez 
Internet, telekonferencje, usługi telekonferencyjne, usługi 
telefonii komputerowej, usługi telefoniczne i telekomuni-
kacyjne, usługi wideotelefoniczne, 41 świadczenie usług 
w zakresie automatycznego nagrywania wideo, edukacja, 
rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
tłumaczenia, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja na-
grań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, prezentacja filmów, 
produkowanie filmów, produkcja filmów, montaż filmów 
(kinematograficznych -), tworzenie filmów rysunkowych, 
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realizacja filmów animowanych, montaż filmów fotogra-
ficznych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, pisanie 
scenariuszy filmowych, realizacja filmów kinematograficz-
nych, produkcja filmów kinowych, udostępnianie informacji 
dotyczących filmów, opracowywanie formatów do filmów, 
usługi rozrywkowe w postaci filmów, prezentowanie ście-
żek dźwiękowych filmów wideo, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja wcześniej nagranych filmów wi-
deo, sporządzanie napisów [np. do filmów], wypożyczanie 
filmów i nagrań dźwiękowych, projekcja filmów do celów 
technicznych, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, 
produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, usługi w zakre-
sie produkcji filmów wideo, produkcja filmów wideo i DVD, 
świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów 
wideo, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów ani-
mowanych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmo-
wych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie realizacji fil-
mów animowanych i programów telewizyjnych, usługi zwią-
zane z produkcją rozrywki w formie filmów, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów tele-
wizji za opłatą [pay-per-view], 42 kodowanie obrazu cyfro-
wego, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
obrazu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do przetwarzania obrazu, opracowywanie i projektowanie 
cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, przechowywanie fil-
mów w postaci elektronicznej, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie ma-
teriałów, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, 
badania techniczne, badania laboratoryjne, badania środo-
wiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, 
badania naukowe dotyczące ekologii, badania w dziedzinie 
energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe 
i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, ba-
dania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące 
projektowania, badania i analizy naukowe, prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami, projektowanie konstrukcji, 
projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie 
znaków, projektowanie techniczne, projektowanie nowych 
produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produk-
tów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, 
projektowanie metod produkcji, oprogramowanie kompu-
terowe (projektowanie -), usługi projektowania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie programów do przetwarzania danych, projektowanie 
komputerów, projektowanie układów scalonych, projekto-
wanie kodów komputerowych, projektowanie systemów 
informatycznych, przechowywanie danych on-line, prze-
chowywanie danych elektronicznych, zarządzanie zasobami 
cyfrowymi, zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie 
projektami komputerowymi, administracja serwerów, analiza 
opracowywania produktu, analiza naukowa, analizy kompu-
terowe, analizy systemów komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, chmura obliczeniowa, hosting ser-
werów, wypożyczanie sprzętu komputerowego, wzornictwo 
i opracowywanie produktów, wypożyczanie programów 
do przetwarzania danych, projektowanie mebli, opracowy-
wanie statków powietrznych.

(210) 513363 (220) 2020 05 11
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cellusan 70

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.12, 27.07.01, 27.07.02
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weteryna-
ryjnych, preparaty witaminowe, 31 preparaty zwiększające 
niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla 
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.

(210) 513367 (220) 2020 05 11
(731) COFFEE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.27, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 7 automatyczne maszyny do pakowania żywno-
ści, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 16 opa-
kowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
39 pakowanie żywności.

(210) 513381 (220) 2020 05 11
(731) OKANE JACEK HANKE, ALDONA HANKE SPÓŁKA 

JAWNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFD SEMI

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, któ-
re wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych 
aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, komputery, procesory danych, systemy prze-
twarzania danych, dyski obliczeniowe, obwody elektryczne 
i obwody drukowane, płytki krzemowe [układy scalone], 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolu-
jące, urządzenia pomiarowe, liczniki numeryczne, urządze-
nia do sterowania numerycznego, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do stero-
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wania przepływu energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru 
energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru poziomu płynów, 
42 usługi naukowe i technologiczne, badania w dziedzinie 
mechaniki, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, udostępnianie wirtualnych 
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
usługi projektowania w zakresie procesorów danych.

(210) 513382 (220) 2020 05 11
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Gellwe przepis na uśmiech
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy, chipsy owocowe, de-
sery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy, 
jogurty, galaretki, konfitury, dżemy, 30 wyroby cukiernicze, 
słodycze, cukierki, batony, batony zbożowe i energetyczne, 
pastylki, żelki, pralinki, gumy do żucia, puddingi, słodzone 
desery, słodkie dekoracje do ciast, ciasto (masa do pieczenia), 
proszek do pieczenia, słodziki, czekolada, czekoladki, desery 
lodowe, gotowe desery, kakao, krakersy, lody, muesli, płatki 
śniadaniowe, preparaty aromatyczne do wypieków.

(210) 513384 (220) 2020 05 12
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEKSAL
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513385 (220) 2020 05 12
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TUDOR
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513386 (220) 2020 05 12
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROTIKON
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513387 (220) 2020 05 12
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRETOR
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513388 (220) 2020 05 12
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOGIK
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513389 (220) 2020 05 12
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) KAJMAN
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513406 (220) 2020 05 12
(731) CHWAJOŁ MONIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakrycia-
mi głowy, 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem 
i dzierżawa zakwaterowania stałego, dzierżawa lub wynajem 
budynków, wynajem nieruchomości, wynajem sal wysta-
wowych, 39 dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, usługi w zakresie dostarczania żywności, usłu-
gi przechowywania żywności, usługi transportu żywności, 
40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówie-
nie), przetwarzanie żywności i napojów, obróbka żywności 
gotowanej, przetwarzanie żywności gotowanej, 42 projek-
towanie ubrań, projektowanie kapeluszy, projektowanie ak-
cesoriów mody, projektowanie nakryć głowy, projektowanie 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 43 usługi obiektów gościn-
nych (zakwaterowanie), hotelowe usługi kateringowe, usługi 
restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelo-
wego, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie re-
zerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania w hotelach, udostępnianie informacji on-line do-
tyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, hotele, hostele, 
pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świad-
czenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hote-
lach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwa-
cja zakwaterowania w hotelach, organizowanie posiłków 
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, rezerwacja 
miejsc w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, 
rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi hotelo-
we, rezerwacje hotelowe, rezerwacja stolików w restaura-
cjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
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i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, przygotowanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, tymcza-
sowy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na wystawy, 
wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przy-
jęcia towarzyskie, wynajem zakwaterowania tymczasowego 
w domach i mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 513409 (220) 2020 05 12
(731) STRYJSKA EWA EMOTIONS EVENTS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emotions events

(531) 15.01.13, 21.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodni-
kiem, usługi organizowania wycieczek, 41 administrowanie 
[organizacja] usługami rozrywkowymi, doradztwo w zakresie 
planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie pla-
nowania przyjęć, organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, 
organizowanie warsztatów, organizowanie przedstawień, 
usługi w zakresie organizacji rozrywki, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie rozrywki 
podczas uroczystości weselnych, organizowanie wycieczek 

w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń bizne-
sowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia].

(210) 513410 (220) 2020 05 12
(731) WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 konserwacja pojazdów.

(210) 513441 (220) 2020 05 13
(731) DOLNIK KATARZYNA GRATISOWNIA.PL, Plichowice
(540) (znak słowny)
(540) HIGIEMIŚ
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, autoklawy do steryli-
zacji do użytku medycznego, autoklawy do sterylizacji, au-
toklawy (nie do celów medycznych), bezdotykowe suszarki 
do rąk, bidety, deski sedesowe, dezynfektanty, dozowniki 
środków dezynfekujących do łazienek i toalet, elektryczne 
nawilżacze powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza, 
elektryczne suszarki do rąk, krany, krany bezdotykowe, nawil-
żacze powietrza, oczyszczacze powietrza, przenośne toalety, 
sterylizatory, sterylizatory powietrza, umywalki łazienkowe, 
urządzenia do odkażania, urządzenia do sterylizacji, urządze-
nia do dezynfekcji, urządzenia do suszenia rąk, 21 dozowniki 
do papieru toaletowego, dozowniki mydła w płynie, dozow-
niki mydła, dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, dozow-
niki do kosmetyków, dozowniki do detergentów, dozowniki 
ręczników do rąk, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, figurki 
do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, lalki, pacynki, 
zabawki pluszowe, misie pluszowe, klocki, inteligentne plu-
szowe zabawki.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 504558, 511362, 512150

2 508887, 511362

3 476615, 476693, 504558, 505715, 508887, 511011, 511352, 511362, 511463, 511734, 511796, 512138, 512151, 
512844, 512880, 512959, 513346

4 512553, 512554

5 504558, 505244, 505715, 509612, 509853, 509908, 511011, 511024, 511463, 511734, 511796, 512056, 512123, 
512138, 512150, 512151, 512281, 512284, 512581, 512582, 512583, 512585, 512765, 512844, 512880, 512959, 
513363, 513384, 513385, 513386, 513387, 513388, 513389

6 496110, 498723, 498768, 498769, 504933, 505609, 510600, 512283, 512899, 513025

7 496110, 510103, 511152, 511386, 512886, 513367

8 511152

9 504933, 506115, 508532, 510934, 511034, 511285, 511742, 512620, 512670, 512671, 512680, 512690, 512788, 
512829, 513194, 513203, 513339, 513340, 513381

10 506315, 511152, 511352, 512138, 512643

11 505609, 506315, 511362, 513176, 513441

12 508354, 508356, 509611, 511386, 511387, 512119, 512823, 513010

14 504558, 510366

16 508837, 508887, 510329, 510494, 510934, 511498, 511514, 512283, 512671, 513194, 513203, 513213, 513342, 
513367

17 498723, 498769, 504933, 508354, 508356, 510329, 513025

18 508354, 508356, 508837, 509612, 511999, 512683

19 498768, 504933, 511362, 512671, 513198

20 504933, 508354, 508356, 512556, 512671, 512683, 512703

21 508354, 508356, 512283, 513441

22 508354, 508356

24 509612, 511999, 512683, 512855

25 508354, 508356, 508837, 509612, 510934, 511727, 511843, 511999, 512855, 512934

26 511352

27 512683

28 508354, 508356, 509950, 510934, 512409, 513189, 513441

29 507971, 508299, 508961, 509895, 510935, 511024, 511109, 511995, 511998, 512038, 512283, 512305, 512668, 
512853, 512997, 513382

30 504558, 507971, 508961, 510220, 510935, 512305, 512668, 512997, 513382

31 508242, 510935, 511109, 512409, 513363

32 504558, 509459, 511671, 512113, 512114, 512283, 512547, 512668, 512687

33 511959, 511960, 511961, 512043, 512547, 512668

34 510158

35 503661, 504558, 505715, 506115, 507071, 508837, 509611, 509895, 510216, 510358, 510366, 510934, 511024, 
511043, 511055, 511057, 511152, 511166, 511180, 511241, 511381, 511486, 511498, 511514, 511734, 511742, 
511805, 511959, 511985, 512119, 512138, 512147, 512553, 512554, 512556, 512611, 512662, 512668, 512671, 
512683, 512703, 512817, 512829, 512853, 512906, 512934, 512963, 513193, 513194, 513203, 513213, 513342, 
513344, 513346, 513406
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2

36 511498, 511560, 511742, 511805, 511985, 512611, 512817, 512963, 513344, 513406

37 504933, 506115, 509950, 511152, 511180, 511805, 511985, 512553, 512554, 512620, 512671, 512683, 512703, 
512899, 513025, 513410

38 510934, 512993, 513213, 513350

39 511055, 511057, 511560, 512611, 513215, 513342, 513367, 513406, 513409

40 496110, 504933, 510366, 511252, 512305, 512671, 513406

41 506115, 509925, 510292, 510341, 510934, 511055, 511057, 511166, 511285, 511381, 511498, 511514, 511536, 
511727, 512338, 512488, 512671, 512982, 513025, 513194, 513203, 513213, 513342, 513344, 513350, 513409

42 505609, 506115, 507071, 508532, 509837, 510934, 511252, 511486, 511742, 511985, 511999, 512671, 512963, 
513002, 513025, 513193, 513339, 513340, 513350, 513381, 513406

43 510220, 510939, 512129, 512662, 512668, 512922, 512963, 512982, 513200, 513343, 513406

44 505715, 511252, 511285, 511352, 511381, 511486, 511985, 512138, 512829, 513346

45 505609, 511742, 512122, 512594, 512832, 513193



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#fajnebabki 511734

29PRO 512147

AA STICK IT! 511011

ACTIVALON 512680

ADVENTURE BAY 511961

AGRO-POL Fantazja 510935

Akumulator ciepła 505609

algorytmia 511241

AmbroSept 512959

ams SERWIS 512671

Avacare CLINICAL RESEARCH NETWORK 507071

AVE VEGE 511995

Bakoma AVE VEGE 511998

BALANCE PARK 509950

Basiuni 509895

BAYERMANN 511805

BERGSON 504558

berry4u 508242

BHH 511152

BIO RAK 512409

Biotylek max 505715

BIRATON 512581

Błękitny Węgiel 476693

Brushme 510494

BRV 509611

CampuS 508354

CampuS 508356

CARTER 512119

CEDARMED 512643

Cellusan 70 513363

CFD SEMI 513381

CHMIELAK LUBELSKI WYJĄTKOWY AROMAT  
LUBELSKIEGO CHMIELU LAGER  
piwo rzemieślnicze FERMENTOWANE  
W OTWARTYCH KADZIACH 509459

COFFEE SERVICE 513367

cooltura chmielna 101 513343

CRYPT-ONE 513339

CSL 511560

CX AUTOMOTIVE BEARINGS 511387

CX 511386

DACHROL 498769

DCD SEMI 513340

DEVIPUR D 512281

DJ SZYMI 509925

DOMÓWKi 512934

dzieńdobry 511999

E NDURO enduro.company 511057

eco wears 511843

EKKLESIA SILVER ART 510366

emotions events 513409

Emotivero 512683

ENTOLACTIS 505244

e-paragraf 512122

FABROZEK 512582

FIESTA FUN & JOY 508961

Floori 508532

gb GARBARY BOUTIQUE HOTEL 512129

Gellwe przepis na uśmiech 513382

genome23 512829

glo & more 510158

GRODZKIE NATURALNIE MĘTNE GŁUBCZYCKIE 512687

heavy cruiser 512823

HEKSAL 513384

HIGIEMIŚ 513441

HNP Healthy Nutrition Poland 509612

HOOVECO 510103

HOTEL WĘGIERKI 510939

idea day 508887

IMPAKT FILM 511166

INDIAN ESSENTIALS 507971

InulinVim 512150

JAMKO 512620

JBB Bałdyga MASARNIA U JÓZEFA 511024

KAFFÉ BAGERI STOCKHOLM 510220

KAJMAN 513389

kazany.pl 512832

key thing Istota rzeczy w komunikacji marki 511043

KLASZTOR NA ODKRYTE TRADYCJE  
Handmade K DESTYLOWANE W POLSCE 512547

KOPALNIA Strefa Wakacji 510341

krem de la krem 512906

KRÓLOWA GROCHOWA 512853

KWKR Interior Design 513193

La Dentica Centrum Stomatologii 511252

laguna 512993

layzzzy 513189

LEGAL.F KANCELARIA 512594

LENEXPO Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością spółka komandytowa 510216
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LIFT4SKIN by OCEANIC BIO-RETINOL  
ADVANCED 512151

LOGIK 513388

Luk 510358

LUXHAIR 511352

M 508837

MC 513406

MEBELIN 512056

Meble Magnat 512556

Menoblital 509908

MILITARY GYM WEAR MILITARY STREET  
WEAR MG MM XX 512855

Mimarkt 506115

Miód Malina CATERING PUDEŁKOWY 512922

mocART festival 512488

MULTIVENT 498723

MYSTERILL 511796

napad na funk 511727

NEGOSFERA 511536

NEURONY DO ROBOTY 510292

NEW WAVE 511486

NOVOBOX 511034

OPTIMEX 513176

OPTIM-GLASS 513198

PASSIAMO 511960

PCDISCOVERY 512880

Ph21 509837

pneumaTICO 512886

Pod Gryfami 512963

POLAND TODAY Internationally engaged 513213

PONAD 160 LAT TRADYCJI 1856 BG PILZNER  
PIWO JASNE PEŁNE BROWAR GŁUBCZYCE 512113

PORA NA SENIORA 511498

PORTADA 512043

PRETOR 513387

PROTIKON 513386

PROXI.CLOUD 511742

PRZEFARMA 512662

QLINARY 512997

radio taxitg.pl 513215

RADPOL 504933

RESQL 511285

RESTAURACJA NOWA RZEŹNIA 511514

RIXAN 512585

RKKVC innovation, influence, income 512817

Rogowski 511109

ROLKAP 498768

RYBIŃSKI ZAKLIKÓW 496110

Sami Swoi  Polska Sieć Handlowa 513344

SEPTOSKIN 511463

Sielsko Anielsko wellness & spa 513346

Smithfield 512305

SOFT PC 512690

SOLIDBOX 512899

STOLLECH 48 512703

Studio M kwadrat 513002

sudeckie Dobrze wywarzone! PIWO JASNE  
PEŁNE Spróbuj! 512114

SunFoton Czysta energia dla Ciebie 511180

SYNOPTIMED 512138

Sztuka Wolności 513194

TAMSIGER 512765

TARCZA ANTYWIRUSOWA 512338

TECHNIQ.PL BUDUJEMY SOLIDNIE! 511985

THE BEST BURGER BLACK BURGER QUALITY 513200

Tide Brain 513350

TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN TIC 511362

TRAMAPREX 512123

TRYCHODROGERIA POGOTOWIE  
TRYCHOLOGICZNE 511381

TUDOR 513385

U Wieniawy 512982

Ve Eco Because we care 511959

VEGANATION 512038

VINI-TAPE 510329

WARIXAN 512583

WATCHMARK 512670

WHITE CARBON 476615

wieluń Mój ulubiony Twarożek kremowy  
produkt naturalny o obniżonej zawartości  
tłuszczu 508299

WILCZYNSKY 513410

WINA I SPECJAŁY 503661

Wirtualny dekoder TVP 510934

WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ  
KROPLA BESKIDU 511671

Xemesa 512284

X-TWIN 513010

z biegiem Kanału Augustowskiego 513342

Z FARMY NA TALERZE DOBRA MANUFAKTURA 512668

ZAWIESIA I TECHNIKI PODNOSZENIA szakle.pl 510600

Zdrowy Wieśniak 513203

ZPU MIĘDZYRZECZ 513025

ZUBR 512788

[N] STREFA ENDURO 511055



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.

1040962 ALLSOURCE (2020 05 21) 35, 36, 45
1349559 (2020 04 21)

CFE: 26.01.18, 28.03.00 5
1533481 (2020 04 27)

CFE: 01.03.02, 26.04.02 6
1533502 NERVOBEN (2020 04 22, 2020 04 17) 5
1533566 Ralco Technic (2020 02 13, 2019 11 26)

CFE: 26.03.23, 27.05.01 11, 35, 37, 42
1533582 ARSIDOS (2019 12 03, 2019 08 06) 5
1533628 HODAF (2020 01 13)

CFE: 27.05.01 5
1533805 cocod’or (2020 04 28)

CFE: 27.05.01 3, 4
1533839 (2020 03 11)

CFE: 28.03.00 35
1533908 BORN IN LE BRASSUS RAISED AROUND 

THE WORLD (2020 04 23, 2019 12 17)
14

1533910 cxmt (2020 05 06, 2019 11 29)
CFE: 26.04.03, 27.05.01 9

1533958 Master’s Heritage Lev 
Golitsin (2020 03 17)

33

1533970 polster power (2020 01 21, 2019 08 14)
CFE: 25.05.02, 26.04.03, 
27.05.03, 29.01.14

9, 20, 35, 42

1533995 KAZBEGI (2020 04 27, 2020 03 12) 32

1534083 (2020 03 05)
CFE: 28.03.00 5

1534084 Bendin (2020 03 18) 5
1534131 REALISM (2020 05 11) 25
1534151 CREAVİT (2020 03 03)

CFE: 26.04.18 11
1534165 YeFine (2020 05 11)

CFE: 05.03.15, 27.03.11, 27.05.08 21
1534182 inno make! mannheim  

(2020 03 04, 2019 09 06)
CFE: 24.17.04, 26.04.02, 27.05.10, 29.01.13 35, 41

1534189 (2020 05 11)
CFE: 26.13.25 11, 18, 25

1534239 GALLETTI (2020 03 05) 30
1534281 BCG GAMMA (2020 01 23, 2019 07 24) 35
1534293 EPITIDE (2020 03 10) 3, 5
1534337 GLYPIDUO (2020 04 09, 2019 10 10) 5
1534342 GLYPVIMET (2020 04 09, 2019 10 10) 5
1534344 F&L FOOT AND LEG (2020 05 11)

CFE: 26.04.04, 27.05.24, 28.03.00 25
1534397 Paryls (2020 03 27) 1
1534445 VIRUGEL (2020 04 28) 3, 5
1534451 JUSTK (2020 05 11)

CFE: 27.05.01 3



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1534397 

3  1533805, 1534293, 1534445, 1534451 

4  1533805 

5  1349559, 1533502, 1533582, 1533628, 1534083, 1534084, 1534293,
 1534337, 1534342, 1534445 

6  1533481 

9  1533910, 1533970 

11  1533566, 1534151, 1534189 

14  1533908 

18  1534189 

20  1533970 

21  1534165 

25  1534131, 1534189, 1534344 

30  1534239 

32  1533995 

33  1533958 

35  1040962, 1533566, 1533839, 1533970, 1534182, 1534281 

36  1040962 

37  1533566 

41  1534182 

42  1533566, 1533970 

45  1040962



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.

505352 Forbo Flooring UK Limited
2020 03 09 19, 35

499514 FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
2020 03 23 10

509206 BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 04 02 39

509209 BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 04 02 39

506928 Industrias Carnicas Loriente Piqueras S.A.
2020 04 03 30

506741 BYK Netherlands B.V.
2020 04 29 2

502264 Röhm GmbH
2020 06 01 6, 16, 17, 35, 40

504624 METRON
2020 06 04 9, 35, 42

506834 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2020 06 02 5

507539 Anson’s Herrenhaus KG
2020 06 02 3, 35

505850 PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 05 26 35, 41

503748 KOŚCIKIEWICZ MAREK
2020 06 02 9, 16, 25, 38, 41



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
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