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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 1 czerwca 2020 r. Nr ZT22

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) 478042 (220) 2017 10 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.06, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 
15.07.09, 15.07.19

(510), (511) 4 oleje przekładniowe.

(210) 497155 (220) 2019 03 13
(731) PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Green Cell
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związa-
ne z komputerami, które można nosić na sobie, usługi han-
dlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, udostępnianie informacji z zakresu działalności 
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci 
kablowych lub innych form przekazu danych.

(210) 498207 (220) 2019 04 04
(731) BRONIKOWSKI KAMIL SAYURI SUSHI, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SAYURI SUSHI RESTAURACJA

(531) 28.03.99, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby, dania z ryb, tatar, zupy, 30 sushi, zestawy 
sushi, sajgonki, pierogi, sałatki, wyroby cukiernicze, desery, 
43 restauracje, bary, bary szybkiej obsługi, catering, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich do-
stawa, oferowanie i serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach i barach.

(210) 498643 (220) 2019 04 11
(731) FUNDACJA SOUTH CHAPTER POLAND, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUTH CHAPTER POLAND

(531) 09.01.10, 27.05.24
(510), (511) 16 czasopisma, książki, kalendarze, mapy, plaka-
ty, widokówki, katalogi, materiały drukowane, koperty, papier 
listowy, notatniki, notesy, pudełka kartonowe i z papieru, 
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, materiały piśmien-
ne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, chusty, bandany, rę-
kawiczki, paski, bielizna, opaski na głowę, odzież skórzana, 
rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, ubrania prze-
ciwdeszczowe dla motocyklistów, odzież do jazdy na mo-
tocyklu, buty motocyklowe, odzież skórzana dla motocykli-
stów, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, 41 edukacja, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, or-
ganizacja i nadzór nad klubami motocyklowymi, konkursy 
motocyklowe, usługi rozrywkowe, mianowicie organizacja 
przyjęć, organizacja wyścigów motocyklowych, organizo-
wanie wystaw, organizowanie i przeprowadzanie konferen-
cji i seminariów, organizowanie obozów, publikowanie map 
na wycieczki motocyklowe, publikacje materiałów druko-
wanych, kursy bezpiecznej jazdy dla motocyklistów, nauka 
jazdy, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, usługi treningowe, instruktażowe i edukacyjne 
związane z kierowaniem motocyklem, bezpieczeństwem 
na drodze i konserwacją pojazdów silnikowych, usługi w za-
kresie szkoleń sportowych w postaci kursów bezpiecznej 
jazdy dla motocyklistów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów i seminariów w dziedzinie sportu i bezpieczne-
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go prowadzenia pojazdów, publikacja w Internecie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, w szczególności książek, cza-
sopism, katalogów i gazet, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych i turniejów, organizacja imprez sportowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, zebrań, 
warsztatów, seminariów, sympozjów i koncertów, usługi tre-
nerskie, organizowanie i prowadzenie specjalnych wydarzeń 
w celach rozrywki społecznościowej, organizowanie imprez 
rekreacyjnych w postaci konkursów i spotkań dla miłośni-
ków i kolekcjonerów motocykli, usługi w zakresie fanklubów 
(rozrywka), usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], orga-
nizacja i administrowanie klubami dla miłośników motocykli 
i dla właścicieli motocykli,, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, wypożyczanie sprzętu sportowego, udzie-
lanie informacji na temat motocykli, zespołów i działalności 
sportowych, organizowanie i prowadzenie kursów szkole-
niowych i kursów motocyklowych, udostępnianie rozrywki 
online w postaci wyścigów motocyklowych, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, planowanie, organizacja  
i/lub prowadzenie zespołu motocyklistów i/lub zespołu 
sportów motorowych, świadczenie profesjonalnych usług 
motocyklowych, mianowicie świadczenie usług wsparcia 
podczas imprez motocyklowych, informacje i doradztwo 
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 499721 (220) 2019 05 14
(731) TOMICZEK SARA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chiara

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 25 bielizna damska, bluzki, bryczesy, buty sznu-
rowane, czapki, odzież wykonana z dzianiny, odzież wykona-
na z dżerseju, fartuchy, garnitury, kombinezony (odzież), ko-
szule, kurtki (odzież), legginsy, piżamy, odzież gimnastyczna, 
podkoszulki, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, sukienki, 
swetry, płaszcze, palta, szlafroki, T-shirty.

(210) 502444 (220) 2019 07 18
(731) ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Atrium Complex
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, 
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 

w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie do-
tyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, 
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, 
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marke-
tingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygo-
towywanie planów marketingowych, planowanie strategii 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa 
biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem 
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie 
czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nie-
ruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usłu-
gowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych 
z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo 
w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wy-
najmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, 
wynajmu pomieszczeń biurowych, handlowych, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, 
wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny 
nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych 
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nie-
ruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda 
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, usługi finan-
sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powiela-
nia, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz 
odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie 
zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie 
ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych, 
opracowywanie projektów technicznych, architektura, pro-
jektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, 
doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 
43 udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomiesz-
czeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, 
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 504919 (220) 2019 09 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prostalmen
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 środki przeciw potowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w prze-
myśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropi-
na, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, 
kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymo-
cowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchu-
dzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosme-
tyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, 
ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lo-
tony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do ce-
lów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 
5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów 
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, 
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabety-
ków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, 
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, her-
bata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki prze-
ciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, 
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, 
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, 
zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów far-
maceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki 
przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zapar-
ciom witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki 
do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, 
herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykon-
cepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz-
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, środki uśmierzające, mydła dezynfekujące.

(210) 504920 (220) 2019 09 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BactiLacti baby

(531) 29.01.14, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
25.03.05

(510), (511) 3 środki przeciw potowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 

do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa-
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, 
olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło 
do golemniaa, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle 
perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do in-
nych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych 
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, ko-
smetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina 
kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybie-
lające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery 
do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony 
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapacho-
we, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek mig-
dałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy 
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farma-
ceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb 
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne 
do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciw-
gorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa 
do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające, mydła dezynfekujące.

(210) 504921 (220) 2019 09 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Essentivalpro

(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 środki przeciw potowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 



Nr  ZT22/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda koloń-
ska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki 
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetycz-
ne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zesta-
wy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upięk-
szające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowa-
ne w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda 
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko 
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata 
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw 
migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, 
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczni-
czych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe 
środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające, mydła 
dezynfekujące.

(210) 505006 (220) 2019 09 30
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KETOMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne dla celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt.

(210) 505635 (220) 2019 10 14
(731) KAMIŃSKI KAMIL PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA SYSTEM PURE WATER BETTER LIFE

(531) 01.15.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do ogrzewania wodnego, piecy-
ki i bojlery do podgrzewania wody, bojlery do zaopatry-
wania w ciepłą wodę, filtry powietrza, filtry do wody, filtry 
do uzdatniania wody, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry 
do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania wody, 
zbiorniki do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszcza-
nia wody, zespoły do oczyszczania wody, obudowy filtrów 
do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody 
do wytwarzania wody pitnej, membranowe urządzenia 
oczyszczające do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania 
powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, jonizatory 
do oczyszczania powietrza, aparatura i maszyny do oczysz-
czania powietrza, dystrybutory wody, dystrybutory wody 
schłodzonej, oczyszczonej.

(210) 506444 (220) 2019 11 05
(731) SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ - 

- AMBASADA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO - MIASTO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 01.17.14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 507367 (220) 2019 11 29
(731) KOŁAKOWSKA ANNA, KOŁAKOWSKI KRZYSZTOF 

KOLMAK PROFESSIONAL SPÓŁKA CYWILNA, Rybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLMAK professional

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, chemikalia 
czyszczące, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej pro-
fesjonalnych środków czystości w branży HORECA (hotele, 
restauracje, catering) oraz towarów związanych z zaopatrze-
niem firm sprzątających, obejmujące w szczególności produk-
ty takie jak: płyny myjące i nabłyszczające do zmywarek, sól 
do zmiękczaczy wody, płyny odtłuszczające, odkamieniające 
i pielęgnacyjne do wszelkich powierzchni (podłogi, szyby, 
glazura, łazienki), środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, 
ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwetki jednorazowe, 
worki na śmieci, mydła, urządzenia gastronomiczne.

(210) 508115 (220) 2019 12 16
(731) POLONIA TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roots
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świad-
czone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciar-
nie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cate-
ringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 508320 (220) 2019 12 20
(731) VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Santiago, CL
(540) (znak słowny)
(540) 9LIVES
(510), (511) 33 wino.

(210) 508369 (220) 2019 12 21
(731) CIESEK MILENA JUSTYNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) STRĄK WOMAN
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, czapki jako na-
krycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], kaptury 
[odzież], kieszenie do odzieży, kombinezony, kostiumy ką-
pielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krótkie ha-
leczki na ramiączkach, kurtki, legginsy, majtki damskie, maski 
na oczy do spania, nakrycia głowy, obuwie, odzież, okrycia 
wierzchnie, opaski na głowę, piżamy, podkoszulki bez ręka-
wów, podkoszulki sportowe, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki 
bez palców, skarpetki, spódnice, szlafroki, sukienki.

(210) 508447 (220) 2019 12 24
(731) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZooLandia24.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-
rząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, 
pokarm dla ptaków, zwierzęta przeznaczone do mena-
żerii, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie pokarmu dla 
zwierząt, prowadzenie sklepu/hurtowni z pokarmem dla 
zwierząt, 39 transport, dostarczenie przesyłek, dostarczenie 
towarów zamówionych drogą korespondencji tradycyjnej 
lub elektronicznej, magazynowanie, składowanie towarów, 
dystrybucja paczek.

(210) 508449 (220) 2019 12 24
(731) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZooLandia.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-
rząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, 
pokarm dla ptaków, zwierzęta przeznaczone do mena-
żerii, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie pokarmu dla 

zwierząt, prowadzenie sklepu/hurtowni z pokarmem dla 
zwierząt, 39 transport, dostarczenie przesyłek, dostarczenie 
towarów zamówionych drogą korespondencji tradycyjnej 
lub elektronicznej, magazynowanie, składowanie towarów, 
dystrybucja paczek.

(210) 508511 (220) 2019 12 27
(731) ART DENTAL-I.WOJTOWICZ I M.WOJTOWICZ SPÓŁKA 

JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leczymy nie tylko zęby

(531) 02.01.17, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 44  usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, ambula-
toryjna opieka medyczna, analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, badania rentgenowskie 
w celach medycznych, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, dopasowywanie protez, doradztwo związane 
ze stomatologią, doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia, kliniki 
medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje medycz-
ne, masaże, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowot-
na, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosme-
tyczna, świadczenie usług medycznych, usługi czyszczenia 
zębów, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące 
implantów protetycznych, usługi doradcze w zakresie die-
tetyki, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa żywienio-
wego, usługi fizjoterapii, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi kliniki denty-
stycznej, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakre-
sie leczenia przewlekłego bólu, usługi ortodontyczne, usługi 
opieki medycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi pomocy 
medycznej, usługi rentgenowskie, usługi świadczone przez 
dietetyków, usługi w zakresie wybielania zębów, wykonywa-
nie badań medycznych, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy.

(210) 508869 (220) 2020 01 10
(731) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYĆ POLAKIEM
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.07.02, 02.07.23, 02.01.16, 02.03.23, 
24.07.01, 24.07.23

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 508873 (220) 2020 01 10
(731) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 01.17.01, 
01.17.02, 01.17.25, 01.05.01, 01.05.23

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 508875 (220) 2020 01 10
(731) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 8 KONKURS Ośmiu Wspaniałych

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 24.09.03, 24.09.05, 26.04.16, 
26.04.17

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 509014 (220) 2020 01 14
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 MAGICZNA GĄBKA
(510), (511) 21 gąbki do ścierania, mycia, odnawiania, czysz-
czenia, usuwania zabrudzeń.

(210) 509047 (220) 2020 01 15
(731) KWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA MARIA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.04, 02.09.08, 05.03.11, 05.03.16
(510), (511) 22 konopie, pasy z konopi, sznurek z konopi 
do owijania lub wiązania, 23 nici i przędza z konopi siewnych.

(210) 509102 (220) 2018 07 24
(731) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,  

Los Angeles, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WONDER PARK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.03, 26.13.25
(510), (511) 28 zabawki, gry i rzeczy do zabawy, rozrywkowa 
(aparatura -) przystosowana wyłącznie do odbiorników tele-
wizyjnych, aparatura rozrywkowa, działająca z odbiornikiem 
telewizyjnym lub monitorem wideo, gry i urządzenia do gier 
eksploatowane z ekranem telewizyjnym lub monitorem wi-
deo, gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry kompu-
terowe, sprzęt do gier wideo, urządzenia do gier komputero-
wych, automaty do gry, karty do gry, lalki, figurki do zabawy 
i akcesoria do nich, ubranka dla lalek, zabawki wypchane, 
zabawki dmuchane, gry planszowe, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, piłki do piłki nożnej, piłeczki do gry, ozdoby 
choinkowe, klocki do budowania, stroje do przebierania się 
dla dzieci, kosmetyki dla dzieci [do zabawy], układanki, figur-
ki do zabawy, balony, śnieżne kule, karuzele i kolejki w we-
sołych miasteczkach i karuzele do parków tematycznych, 
41 rozrywka, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi rozryw-
kowe dotyczące filmu, wideo i teatru, produkcja, przygoto-
wywanie, prezentowanie, dystrybucja, wystawianie, sprze-
daż do kilku stacji, publikowanie w sieci i wypożyczanie pro-
gramów telewizyjnych, filmów pełnometrażowych i filmów, 
filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo, 
produkcja filmów i spektakli telewizyjnych, realizacja pro-
gramów rozrywkowych na żywo, usługi w zakresie parków 
rozrywki i parków tematycznych, usługi parków rozrywki 
i tematycznych z motywami programów telewizyjnych i fil-
mów, prowadzenie parków rozrywki i tematycznych, zarzą-
dzanie i administrowanie nimi, obsługa salonów gier [sale], 
usługi wynajmu automatów do gier, publikowanie książek, 
czasopism i periodyków, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], organizowanie, produkcja i pre-
zentacja zawodów, konkursów, gier, quizów, wystaw, imprez, 
pokazów, przedstawień objazdowych, imprez scenicznych, 
spektakli teatralnych, koncertów, przedstawień na żywo 
i imprez z udziałem publiczności, organizowanie konkursów 
talentów oraz ceremonii wręczania nagród muzycznych i te-
lewizyjnych, usługi informacji on-line w zakresie gier elektro-
nicznych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu lub 
telefonów komórkowych, udostępnianie muzyki cyfrowej 
(nie do pobrania) za pośrednictwem Internetu lub telefo-
nów komórkowych, usługi gier elektronicznych świadczone 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu lub telefonów komórkowych, udostępnianie systemu 
głosowania on-line przez Internet lub bezprzewodowe urzą-
dzenia komunikacyjne w celach rozrywkowych, produkcja 
i dystrybucja nagranych płyt DVD, dysków cyfrowych wyso-
kiej rozdzielczości oraz nagranych dysków audio i cyfrowych 
nośników pamięci innych niż dyski, tworzenie filmów rysun-
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kowych, udostępnianie wideoklipów i innych multimedial-
nych treści cyfrowych on-line nie do pobrania zawierających 
treści audio, wideo, grafikę i/lub tekst z filmów kinematogra-
ficznych lub programów telewizyjnych lub związane z nimi, 
udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i kreskó-
wek nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczących roz-
rywki telewizyjnej, filmów, gier i muzyki za pośrednictwem 
sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych 
lub telefonów komórkowych, udostępnianie strony interne-
towej obejmującej programy telewizyjne, filmy, kreskówki 
i multimedialne treści rozrywkowe nie do pobrania, a także 
informacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów, 
kreskówek i multimedialnych treści rozrywkowych, rozrywka 
w postaci występów na żywo i występów osób przebranych 
w kostiumy.

(210) 509374 (220) 2020 01 23
(731) GOSDROB FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSDROB FAMILY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej towarów spożywczych: mięsa i wy-
robów wędliniarskich, wyrobów garmażeryjnych, pieczy-
wa, serów, przypraw, przetworów owocowo-warzywnych, 
sosów do mięsa i wędlin, a także towarów towarzyszących 
żywności, jak: naczynia i sztućce jednorazowego użytku, 
serwetki papierowe i z tworzyw sztucznych, opakowania 
na żywność, 39 próżniowe pakowanie mięsa i wędlin, pako-
wanie mięsa i wędlin, 40 ubój zwierząt, wędzenie żywności, 
usługi w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania i odprowa-
dzania ścieków, wywozu śmieci, utylizacja odpadów i surow-
ców wtórnych, 44 hodowla drobiu, zwłaszcza indyków.

(210) 509467 (220) 2020 01 27
(731) WOLNY ADAM HIENDKITCHEN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hiendkitchen PROFESJONALNE JAPOŃSKIE NOŻE 

KUCHENNE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 8 noże, noże kucharskie, tasaki [noże], noże 
uniwersalne, noże kuchenne, nieelektryczne noże kuchen-
ne, noże do owoców, obieraczki ziemniaków [noże], noże 
do obkrawania, noże do filetowania, noże do obierania, 
stojaki na noże, noże do warzyw, noże kuchenne do obie-
rania, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do czyszczenia 

ryb, noże do użytku domowego, noże do krojenia mięsa, 
noże do otwierania wina, japońskie noże kuchenne do sie-
kania, noże do chleba [obsługiwane ręcznie], noże kuchenne 
do krojenia ryb, noże kuchenne o cienkich ostrzach, noże 
wykonane z metali szlachetnych, diamentowe noże do na-
rzędzi obsługiwanych ręcznie, noże ręczne do krojenia mięsa 
do użytku domowego, ostrzałki do noży.

(210) 509655 (220) 2020 01 31
(731) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsSmartBox szafa wrzutowa RFID

(531) 09.03.01, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.

(210) 509658 (220) 2020 01 31
(731) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsGate system bramek RFID

(531) 26.11.22, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.

(210) 509725 (220) 2020 02 03
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iyo+

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 3 mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowa-
nia i polerowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, zapachowe środki odświeżające powietrze, 
środki do polerowania podłóg i mebli, 5 środki sanitarne 
do celów medycznych, płyny do dezynfekcji rąk, nóg, skó-
ry, powierzchni i narzędzi, chusteczki nasączone płynami 
do dezynfekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające 
w postaci żelów, płynów i sprayów, spraye do dezynfekcji 
rąk, stóp, skóry, powierzchni i narzędzi, środki do zwalcza-
nia robactwa, insektycydy, fungicydy, antyseptyki, środki 
bakteriobójcze, produkty biobójcze, detergenty do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do celów 
medycznych o działaniu profilaktycznym, produkty farma-
ceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne do ce-
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lów medycznych, dermokosmetyki do celów leczniczych, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odświeżacze 
powietrza.

(210) 509805 (220) 2020 02 10
(731) KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA, Radzionków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) więcej niż światło.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 aparatura modułowa zabezpieczająca, 
ochronna, sterująca, sygnalizacyjna, aparatura alarmowo-sy-
gnalizacyjna, przemysłowa aparatura sterująca, łączeniowa, 
zabezpieczająca, urządzenia pomiarowe, odczytujące, alar-
mowe i kontrolne, osprzęt elektroinstalacyjny, w tym prze-
dłużacze, przewody i sznury przyłączeniowe, rozgałęźniki, 
gniazda wtyczkowe, wtyczki, zasilacze, transformatory, prze-
kształtniki zasilające, czujniki ruchu, dzwonki domowe, pro-
gramatory, wyłączniki czasowe, wyłączniki prądowe, złączki, 
zaciski przyłączeniowe, baterie, akumulatorki, ładowarki elek-
tryczne, kamery obserwacyjne, domofony, video-domofony, 
11 źródła światła, oprawy oświetleniowe domowe, dekora-
cyjne i specjalnego przeznaczenia, wentylatory elektryczne, 
oprawki i części opraw do lamp, żarówek, świetlówek, klosze, 
siatki ochronne do opraw, urządzenia zasilające do świetló-
wek i lamp wyładowczych, 17 taśmy i osłony elektroizolacyj-
ne.

(210) 509838 (220) 2020 02 04
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Magnez SUPLEMENT DIETY WYSOKO 

PRZYSWAJALNY SKŁADNIK AKTYWNY: CYTRYNIAN 
MAGNEZU

(531) 26.01.18, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i odżywki, suplementy od-
żywcze składające się głównie z magnezu, zioła lecznicze, 
mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syro-
py lecznicze, substancje odżywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy 
diety do celów medycznych, artykuły i wyroby medyczne, 
produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, 35 usłu-
gi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej 
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu ta-
kich artykułów jak: kosmetyki, artykuły do pielęgnacji ciała, 
suplementy diety, odżywki, leki, preparaty farmaceutyczne, 
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje die-
tetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety do celów 
medycznych, artykuły i wyroby medyczne, produkty wetery-
naryjne, preparaty diagnostyczne.

(210) 509926 (220) 2020 02 06
(731) SOUTHCO, INC., Concordville, US
(540) (znak słowny)
(540) SOUTHCO
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne, mianowicie, 
wkręty, śruby i płytki gwintowane do mocowania drzwi, 
osłon i paneli, nakrętki i złącza kotwiące, zawiasy, kołki, kołki 
szybkozwalniające, łączniki lotnicze ćwierć-obrotowe, wkręty 
wciągane do paneli, łączniki zapadkowe, zamki zapadkowe, 
zamki zapadkowe do paneli osłon i modułów drzwiowych, 
zamki dociągowe, zamknięcia dociskowe, zapadki sprężyno-
we, połączenia typu klamka-zatrzask, zamki zatrzaskowe, łącz-
niki do płytek obwodów drukowanych, wkładki gwintowane, 
nity rozwidlone, łączniki obrotowe na ułamek obrotu, łączniki, 
elementy ustalające i zestawy ze śrubą uwięzioną, zamki za-
trzaskowe z regulowanym uchwytem, zamki dociskowe, zam-
ki kompresyjne, zamki typu „podnieś - obróć”, zamki wpusz-
czane, puszkowe, zamki zatrzaskowe z przyciskiem zwalniają-
cym, zaczepy zamków, zamki rozporowe, gniazda łączników 
ćwierć-obrotowych, stalowe zaczepy, zamki z uchwytem pa-
łąkowym, zamki z uchwytem teowym, zamki puszkowe, zamki 
dźwigniowe regulowane, zamki dźwigniowe, zatrzaski wiosło-
we, rygle, zamki i zaczepy do drzwi, zamki ukryte do paneli, za-
wiasy zdejmowane, regulowane zawiasy drzwi, taśmy wykoń-
czeniowe, zaciski utrzymujące panele, uchwyty do otwierania 
drzwi, przekładki, kołki, metalowy sprzęt dostępowy, miano-
wicie zapadki/klamki, śruby/wkręty, uchwyty i klucze, metalo-
we mechanizmy zamykające, kable metalowe nieelektryczne, 
metalowe linki, metalowy wysięgnik przechylny, obrotowy 
i wahliwy, metalowe ramiona i uchwyty podporowe do sprzę-
tu audiovideo, metalowe haczyki na ubrania, 7 siłowniki li-
niowe, siłowniki ręczne, 8 narzędzia do instalacji elementów 
złącznych, wkrętaki, klucze, ekspandery, punktaki, narzędzia 
pomocnicze, narzędzia do instalacji przekładek dystansowych 
i narzędzia przytrzymujące, narzędzia ręczne, 9 programowal-
ne systemy zamykające składające się z zestawów zamków 
i klawiatur, klawiatury, panele dotykowe, czytniki kart elektro-
nicznych, bezprzewodowe urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, elektryczne urządzenia uruchamiające, zatrzaski magne-
tyczne utrzymujące drzwi w miejscu, 12 części samochodowe, 
mianowicie, schowki na rękawiczki, konsole środkowe, zamki 
do podłóg w przestrzeni ładunkowej, mechanizmy do regula-
cji zagłówków, części do pojazdów morskich, mianowicie za-
suwy i zamki do drzwi, 17 niemetalowe uszczelki do urządzeń 
elektronicznych, urządzeń i przewodów grzewczych, wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), urządzeń przemysłowych, 
szafek medycznych, sprzętu medycznego, pojazdów, 20 nie-
metalowe śruby, niemetalowe zasuwki, niemetalowe haczyki 
na ubrania, niemetalowe zawiasy i uchwyty do zasuw drzwi, 
niemetalowe zamki dociągowe, niemetalowe zamki rozporo-
we, niemetalowe zamki dźwigniowe, niemetalowe rygle, nie-
metalowe zamki zatrzaskowe, niemetalowe zamki zatrzasko-
we z przyciskiem zwalniającym, niemetalowe zamki z klamką, 
niemetalowe zamki z uchwytem teowym, niemetalowe zamki 
z klamką-klapką, niemetalowe wbudowane zamki przesuwne, 
niemetalowe zamki zatrzaskowe na wcisk, niemetalowe za-
wiasy regulowane, niemetalowe zawiasy zdejmowane, nie-
metalowe uchwyty do otwierania drzwi, niemetalowe nakręt-
ki i złącza kotwiące, niemetalowe śruby/wkręty, niemetalowe 
kołki, niemetalowe przekładki i nakrętki do mocowania drzwi, 
osłon i paneli, niemetalowe zasuwy i uchwyty, niemetalowe 
zawiasy do zastosowanie przemysłowego w drzwiach szafek 
na akta, w pokrywach pojemników na przyrządy, w drzwiach 
szaf do przechowywania oraz w drzwiach i pokrywach szafek 
na narzędzia, niemetalowe taśmy wykończeniowe.
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(210) 509948 (220) 2020 02 11
(731) MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN JAN SEOPROFI, 

Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) TADAM
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobra-
nia na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe 
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie, 
oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, 
oprogramowanie business intelligence, oprogramowanie 
dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych 
biznesowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, 
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogra-
mowanie do automatycznego odkrywania procesów biz-
nesowych [ABPD], oprogramowanie do obsługi wiadomo-
ści błyskawicznych, oprogramowanie do obsługi sieci VPN 
[wirtualna sieć prywatna], oprogramowanie do obsługi 
rozległych sieci [WAN], oprogramowanie dla nauki, opro-
gramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowa-
nie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do planowa-
nia zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie 
do planowania, oprogramowanie do poczty elektronicznej 
i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do pobrania, 
oprogramowanie do poczty elektronicznej, oprogramowa-
nie do pracy zespołowej, oprogramowanie do przesyłania 
wiadomości on-line, oprogramowanie do smartfonów, 
oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramo-
wanie do technologii biznesowych, oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do udo-
stępniania plików, oprogramowanie do uzyskiwania dostę-
pu do treści, oprogramowanie do wideokonferencji, opro-
gramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie 
do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do za-
rządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarzą-
dzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie do za-
rządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarzą-
dzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do za-
rządzania personelem, oprogramowanie komputerowe 
do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do po-
brania z Internetu, oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie 
komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie komunikacyj-
ne, sieciowe i do sieci społecznościowych, oprogramowa-
nie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne 
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogra-
mowanie konferencyjne, oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kon-
taktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogra-
mowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodo-
wych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórko-
wych, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie 
wspomagające podejmowanie decyzji, platformy edyto-
wania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] [opro-
gramowanie], platformy oprogramowania do współpracy 
[oprogramowanie], pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do zarządzania informacjami, programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], programy komputero-
we do pobrania, użytkowe programy komputerowe do po-
brania, programy komputerowe nagrane, sprzęt kompute-
rowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania 

czasu i daty, urządzenia monitorujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia testujące inne niż do celów me-
dycznych, 42 badania nad oprogramowaniem komputero-
wym, badania projektowe związane z oprogramowaniem, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie 
komputerowe (aktualizacja -), oprogramowanie kompute-
rowe (instalacje -), oprogramowanie komputerowe (projek-
towanie -), oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie 
-), usługi pomocy technicznej związane z oprogramowa-
niem komputerowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne 
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi do-
radcze związane z oprogramowaniem używanym w obsza-
rze handlu elektronicznego, rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], 
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], zarządzanie projektami komputerowy-
mi, przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i pro-
gramowanie stron internetowych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetla-
nia danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, prze-
twarzania, wyświetlania i przechowywania danych, opraco-
wywanie systemów komputerowych, platforma jako usłu-
ga [PaaS], chmura obliczeniowa, badania i doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące 
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w sprawach oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa kompu-
terów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania 
komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sie-
ciowych aplikacji komputerowych, doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania 
komputerowego, doradztwo techniczne związane z insta-
lacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profe-
sjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, 
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne w zakre-
sie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii in-
formacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z in-
tegracją systemów komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyj-
nych, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, usługi 
doradcze w zakresie projektowania systemów komputero-
wych, usługi doradztwa informatycznego, usługi informa-
cyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsulta-
cyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsul-
tacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w za-
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kresie systemów komputerowych, usługi w zakresie do-
radztwa komputerowego, usługi w zakresie konsultacji 
i doradztwa komputerowego, konsultacje w dziedzinie 
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, 
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie 
plików i dokumenty, przechowywanie danych elektronicz-
nych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], usługi doradcze i informacyjne dotyczące wy-
pożyczania oprogramowania komputerowego, usługi do-
radcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogra-
mowania komputerowego, wynajmowanie serwerów 
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, 
do użytku w komunikacji, wypożyczanie oprogramowania 
do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wy-
pożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem progra-
mów komputerowych, projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, pro-
jektowanie i opracowywanie stron internetowych, projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie 
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie sys-
temów informatycznych dotyczących zarządzania, projek-
towanie stron internetowych w celach reklamowych, two-
rzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych 
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, usługi dorad-
cze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, 
usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, 
usługi projektowania systemów przetwarzania danych, 
usługi projektowania systemów komputerowych, monito-
rowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, usługi programowania kompute-
rowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kompu-
terowego w celu ochrony danych, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeń-
stwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, instalacja, aktualizacja i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostoso-
wanie na zamówienie aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, instalacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego, powielanie programów komputerowych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste-

mów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania bazami danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do przetwa-
rzania danych, projektowanie, konserwacja, opracowywa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie platform kompute-
rowych na rzecz osób trzecich, tworzenie platform kompu-
terowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych.

(210) 509954 (220) 2020 02 07
(731) WITKOWSKA-GAWROŃSKA KAMILA, Izabelin
(540) (znak słowny)
(540) BAICOLUDKI
(510), (511) 9 e-booki, interaktywne płyty DVD, książki au-
dio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, 
książki zapisane na płytach, media do pobierania, muzycz-
ne nagrania dźwiękowe, nagrania audio, nagrania multime-
dialne, nagrania audio i wideo, płyty nagrane z dźwiękiem, 
pobieralne nagrania dźwiękowe, interaktywne multimedial-
ne programy komputerowe, oprogramowanie, oprogramo-
wanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier, 
oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz 
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, opro-
gramowanie do inteligentnych zabawek elektronicznych, 
aparaty do wytwarzania dźwięków, odtwarzacze audio, 
syntezatory głosu, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
28 artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, zabawki dla dzie-
ci, zabawki dla niemowląt, zabawki elektroniczne, zabawki 
inteligentne, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki 
na baterie, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektro-
niczne zabawki edukacyjne, elektroniczne zabawki wielo-
funkcyjne, inteligentne pluszowe zabawki, misie pluszowe, 
mówiące lalki, sterowniki do zabawek, urządzenia do gier 
elektronicznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
sprzedaży przez Internet w zakresie zabawek i gier, zabawek 
elektronicznych, zabawek inteligentnych, e-booków, książek 
audio, mediów do pobierania, nagrań audio, nagrań multi-
medialnych, płyt nagranych z dźwiękiem, oprogramowania, 
oprogramowania do telefonów komórkowych, oprogramo-
wania do inteligentnych zabawek elektronicznych, synteza-
torów głosu, urządzeń do odtwarzania dźwięku.

(210) 510003 (220) 2020 02 13
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Tree PROFESJONALNY GABINET

(531) 01.01.02, 01.01.13, 05.01.16, 05.01.05, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.14

(510), (511) 10 pokrowce na zagłówki foteli dentystycznych, 
medyczna odzież ochronna, 16  artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], broszury, etykiety z papieru lub kartonu, formularze 
[blankiety, druki], identyfikatory [artykułu biurowe], kalenda-
rze, kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], 
klamerki, klipsy do papieru, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki 
[notesy], papier higieniczny, publikacje drukowane, rejestry, 
księgi główne [książki], podkładki twarde z klipsem, ręczniki 
do twarzy papierowe, segregatory na luźne kartki, skoroszy-
ty do dokumentów, śliniaki papierowe, tacki dentystyczne 
jednorazowego użytku, papierowe podkładki na tacki denty-
styczne, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], teczki z gumką, torby papierowe do użytku przy 
sterylizacji narzędzi medycznych, 21 kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, 25  koszulki polo, t-shirty.

(210) 510148 (220) 2020 02 12
(731) GIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Posline24
(510), (511) 9 alarmy, bankomaty, baterie elektryczne, brzę-
czyki, chipy [układy scalone], częstotliwościomierze, czujniki 
piezoelektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
czytniki kodów kreskowych, drukarki do biletów, drukarki 
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magne-
tyczne, dyski optyczne, dyskietki, dzwonki alarmowe elek-
tryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany projekcyjne, ekrany 
wideo, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlają-
ce, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne 
ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-steru-
jące, elektryczne urządzenia pomiarowe, głośniki, identyfika-
cyjne karty magnetyczne, interaktywne tablice elektroniczne, 
interfejsy komputerowe, karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], kasy rejestrujące, klawiatury komputerowe, kłódki, 
elektroniczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magne-
tyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klu-
cze, komputery, komputery cienki klient, komputery do nosze-
nia na ciele lub w ubraniach komputery kieszonkowe [PDA], 
komputery przenośne [podręczne], lampy optyczne [rzutniki], 
magnetyczne nośniki danych, manipulatory kulkowe [urzą-
dzenia komputerowe], mierniki, modemy, monitory [progra-
my komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, 
nienapełnione do drukarek i fotokopiarek, napędy dysków 
do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne 
wyświetlacze elektroniczne, obudowy głośników, odbiorniki 
audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki ra-
diotelegraficzne, odtwarzacze płyt DVD, optyczne czytniki 
znaków, optyczne nośniki danych, osobiste urządzenia ste-
reofoniczne, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci 

komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, płytki dla układów scalonych, po-
krowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce 
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 
procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, projektory projektory wideo, prostowniki, 
przetworniki elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, przyrządy po pomiaru wagi, przyrzą-
dy pomiarowe, ramki cyfrowe do zdjęć, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], smartfony, sprzęt komputerowy, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, subwoofery, tablety, ta-
blice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, terminale do kart kredytowych, tokeny 
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], tranzystory [elektro-
nika], układy scalone, urządzenia do fakturowania, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do projekcji wirtual-
nych klawiatur, urządzenia do przetwarzania danych, urządze-
nia do rejestrowania czasu, urządzenia i przyrządy do ważenia, 
urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządze-
nia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi precy-
zyjne, walkie-talkie, wideofony, wyłączniki samoczynne, zam-
ki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, złączki 
do przewodów [elektryczność], znaki cyfrowe, 35 doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, 
reklama, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, wyceny 
handlowe, wynajem dystrybutorów automatycznych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analiza 
systemów komputerowych, badania techniczne, chmura ob-
liczeniowa, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom-
puterowego, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
pisanie techniczne, powielanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompute-
rowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych wy-
najmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
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(210) 510229 (220) 2020 02 14
(731) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, DE
(540) (znak słowny)
(540) PLUS4GRAIN
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodowe i leśne oraz ziarna 
nieujęte w innych klasach, nasiona rolnicze poddane obrób-
ce dodatkami chemicznymi i/lub zawierające dodatki che-
miczne, ziarna zbóż, nieujęte w innych klasach, kukurydza, 
zwierzęta żywe, świeże owoce i warzywa, sadzonki i nasiona, 
naturalne rośliny i kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, 42 na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i roz-
wój sprzętu komputerowego i oprogramowania, w szcze-
gólności oprogramowanie użytkowe do prowadzenia upra-
wy roślin, oprogramowanie jako usługa [SaaS], infrastruktura 
jako usługa (laaS), platforma jako usługa [PaaS], doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi doradz-
twa technicznego w zakresie przetwarzania danych, usługi 
doradztwa technicznego w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
oraz leśnictwa, 44 usługi medyczne i weterynaryjne, zabie-
gi higieniczne i upiększające dla ludzi lub zwierząt, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi 
doradcze w zakresie rolnictwa, porady w zakresie rolnictwa 
oraz udzielanie informacji dotyczących uprawy roślin, zasto-
sowania nasion, nawożenia i ochrony roślin, usługi doradcze 
w zakresie żywienia zwierząt, usługi doradcze w zakresie 
upraw rolniczych, udzielanie informacji w zakresie rolnictwa 
związanych z uprawą roślin, nawożeniem i ochroną roślin, 
usługi doradcze w zakresie rolnictwa związane z kompa-
tybilnością klimatu i środowiska w eksploatacji rolnictwa, 
w szczególności w zakresie zastosowania nasion, oborników 
oraz preparatów do ochrony roślin, usługi doradcze w zakre-
sie energii odnawialnej, w szczególności dotyczące uprawy 
roślin do produkcji paliwa.

(210) 510438 (220) 2020 02 20
(731) GRUSZKA ANDRZEJ, Tułowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coolturysta

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, natural-
ne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplemen-
ty diety, przeciwutleniające suplementy diety, suplemen-
ty diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami die-
tetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające 
się głównie z wapnia, suplementy diety składające się z ami-
nokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków 
śladowych, suplementy diety składające się z witamin suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety 
stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety 

w płynie, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki 
ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, 
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z kwasem 
foliowym, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety z pszenicy, suplementy diety zawierające sie-
mię lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 
suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplemen-
ty diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety ze sproszko-
wanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym 
białkiem, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, 
zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z mine-
rałów, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 18 torby na odzież sportową, 
torby podręczne na odzież sportową, 25 body [odzież], chu-
sty [odzież], golfy [odzież], kombinezony [odzież], komplety 
do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież], kom-
plety odzieżowe ze spodenkami, kurtki jako odzież sporto-
wa, kurtki [odzież], odzież.

(210) 510479 (220) 2020 02 21
(731) WRÓBEL HUBERT PARTNERSTAL, Przechlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNERSTAL NOWOCZESNE GARAŻE

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 prefabrykowane garaże metalowe, budynki 
prefabrykowane wykonane głównie z metalu, konstrukcje 
przenośne metalowe, bramy metalowe, wiaty z metalu.

(210) 510484 (220) 2020 02 21
(731) NOWIŃSKA MARTA, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr. ROLLO

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, pa-
pier do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papie-
ru lub kartonu, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych 
do kanapek, materiały amortyzujące lub wyściełające wyko-
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nane z papieru używane jako opakowania, torebki z papieru 
lub tworzyw sztucznych na artykuły żywnościowe, pudełka 
z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, składane 
pudełka z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, 
składane pudełka z papieru lub tworzyw sztucznych, pojem-
niki z papieru lub tworzyw sztucznych przeznaczone dla je-
dzenia na wynos, opakowania do butelek z papieru lub two-
rzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, folia do pakowania artykułów żywnościowych, ser-
wetki, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
materiały drukowane, naklejki adresowe, ulotki, jadłospisy, 
karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki, termoizo-
lacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termoizolacyjne 
tory na żywność lub napoje, pojemniki do przechowywania 
żywności: pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, zimne 
okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności i na-
pojów, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, serwetniki, pudełka dozujące 
serwetki, papier, butelki, okładki, uchwyty na karty menu, 
przybory kuchenne, 29 zupy, kompot, napoje mleczne, kefir, 
jogurty, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
sałatki z kurczakiem, surówki owocowe i warzywne, galaret-
ki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, pasty mię-
sne, pasty rybne, pasty owocowe, pasty warzywne, potrawy 
z ryb dla ludzi, przekąski na bazie mięsa, drobiu, ryb, warzyw, 
jajek, owoców, owoców morza, gotowe posiłki zawierają-
ce mięso, drób, jajka, ryby, owoce, warzywa, owoce morza, 
gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka, sosy do kur-
czaka, burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery 
warzywne, burgery z tofu, kurczak gotowany, kurczak sma-
żony, kurczak grillowany, hummus, omlety, koktajle mleczne, 
koktajle warzywne, koktajle owocowe, maślanka, przetwo-
ry twarożkowe, 30 gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu, batatów z dodatkiem 
mięsa, drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów, ziół, nabiału, 
sosów, kanapki, kanapki nadziewane, desery, gotowe dese-
ry, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, 
ciastka, wyroby cukiernicze, gofry, słodycze, batony, batoniki, 
batony zbożowe i energetyczne, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe 
potrawy z makaronu, gotowe potrawy oparte na ryżu, ma-
rynaty, potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, naleśniki, 
puddingi, puddingi gotowe do spożycia, desery puddingo-
we, paszteciki, pesto, pizze, placki, płatki zbożowe, przekąski 
zbożowe, przekąski ryżowe, płatki zbożowe gotowe do spo-
życia, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane 
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), 
spaghetti, sos do spaghetti, sushi, tabule, tarty, tortille, qu-
iche, gotowe sosy, mięsne sosy, sosy do sałatek, musy, herba-
ta, napoje na bazie herbaty, mrożona herbata, kawa, napoje 
na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kakao, 
napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, 35 dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
reklama, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej sieci kompute-
rowej i zamówień korespondencyjnych związane ze środka-
mi spożywczymi, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie za pomocą katalogów lub za pomocą 
globalnej sieci komputerowej, dostawa żywności, transport 
żywności, pakowanie żywności, usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, pakowanie produktów, pakowanie towarów, 
41 warsztaty kulinarne, szkolenia w zakresie cateringu, usługi 
konsultacyjne w zakresie zawodów kulinarnych, usługi edu-

kacyjne dotyczące gotowania, usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, zapewnienie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, szkolenie w zakresie diety, 43 obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie i oferowanie 
żywności i napojów dla gości, usługi cateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, catering obejmujący żywność i na-
poje na bankiety, przyjęcia koktajlowe, zjazdy, targi, wystawy, 
seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja, dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, doradztwo 
kulinarne, organizacja cateringu na imprezy okolicznościo-
we, organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygoto-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, 44 doradztwo dietetyczne, planowanie diety, pla-
nowanie i nadzorowanie diet odchudzających, doradztwo 
w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości 
odżywczej produktów spożywczych.

(210) 510490 (220) 2020 02 21
(731) KUBIŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO ZORMET, 

Bietowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZORMET

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 20 meble metalowe.

(210) 510492 (220) 2020 02 21
(731) KUBIŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO ZORMET, 

Bietowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZORMET

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 20 meble metalowe.

(210) 510541 (220) 2020 02 24
(731) CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK 
DIAGNOSTYKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM MED Specjaliści od zdrowia
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(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analiza su-
rowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza tka-
nek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania na obec-
ność alkoholu do celów medycznych, badania poziomu cho-
lesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe doty-
czące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania 
przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe w zakre-
sie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, 
badania rentgenowskie w celach medycznych, badania 
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie dia-
gnozy stanu zdrowia, badanie osobowości do celów psycho-
logicznych, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego], badanie rozmazu metodą PAP, badanie słu-
chu, badanie sprawności fizycznej, chirurgia, chirurgia pla-
styczna, domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie 
urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie apa-
ratów słuchowych, dopasowywanie okularów, doradztwo 
dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, do-
radztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakre-
sie zdrowia], doradztwo dotyczące psychologicznego lecze-
nia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psy-
chologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, do-
radztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne 
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
doradztwo psychologiczne, doradztwo w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie rodzenia, do-
radztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie leczenia farma-
kologicznego, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradz-
two w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradz-
two związane z badaniem słuchu, doradztwo związane 
ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, infor-
macja medyczna, interpretacja sygnałów elektrokardiogra-
ficznych, konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, 
konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywie-
nia, leczenie psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli 
wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości 
lub podobnych urazów (judo-seifuku), masaż tkanek głębo-
kich, masaże, medyczna pielęgnacja stóp, medyczne bada-
nia osób, monitorowanie pacjentów, obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowanie rentge-
nowskie do celów medycznych, ocena kontroli wagi, ochro-
na włosów, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, 
opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, 
opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, opieka 
pielęgniarska (medyczna), opieka psychologiczna, opieka 
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdro-
wotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, opracowywanie indy-
widualnych programów rehabilitacji fizycznej, optometria, 
ośrodki zdrowia, pielęgniarstwo geriatryczne, pomoc me-
dyczna, pomoc stomatologiczna, poradnictwo medyczne, 
poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnic-
two medyczne związane ze stresem, poradnictwo psycholo-
giczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo 
związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, po-
radnictwo dietetyczne, porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie 
farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie żywienia, przeprowadzanie 
diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań psycholo-

gicznych, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób 
ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów 
psychometrycznych do celów medycznych, przeprowadza-
nie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wy-
stąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, przygoto-
wywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, 
psychoterapia, rehabilitacja fizyczna, stomatologia kosme-
tyczna, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, 
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywa-
nia nowotworów, świadczenie usług medycznych, świad-
czenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie 
usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, szpitale, tera-
pia falą uderzeniową, terapia mowy, terapia mowy i słuchu, 
terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, testy ciążowe, udostęp-
nianie informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie 
informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie 
informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnia-
nie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie in-
formacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informa-
cji farmaceutycznych, udzielanie informacji medycznej, 
udzielanie informacji na temat stomatologii, udzielanie infor-
macji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, 
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, 
udzielanie informacji w zakresie psychologii, udzielanie infor-
macji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odży-
wianiem, udzielanie informacji związanych z leczeniem prze-
mieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udziela-
nie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, 
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, 
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem osób, usługi badań krwi, 
usługi badań mammograficznych, usługi badań medycz-
nych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usłu-
gi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi 
badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi ba-
dań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi ba-
dania cukrzycy, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi dentystyczne, usługi dermatologiczne w zakresie le-
czenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], usługi diagnozy psychologicznej, usługi domowej 
opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, 
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi 
doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi do-
radcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie chi-
rurgii, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi 
doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, 
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze 
w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie żywienia, usłu-
gi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi dorad-
cze związane z pielęgnacją skóry, usługi fizjoterapii, usługi 
ginekologiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycz-
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nych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycz-
nej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi leczenia 
w zakresie płodności człowieka, usługi lecznicze w zakresie 
polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi medyczne, usłu-
gi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, 
usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry człowieka, 
usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne 
w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami 
układu sercowo- naczyniowego, usługi medyczne w zakre-
sie leczenia przewlekłego bólu, usługi dietetyków, usługi 
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medycznych 
badan przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi obrazowa-
nia medycznego, usługi oceny medycznej, usługi okulistycz-
ne, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świad-
czone przez kliniki i szpitale, usługi opieki nad pacjentami 
hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporodo-
wej dla kobiet, usługi opieki wyręczającej w postaci domo-
wej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi 
optometryczne, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, 
usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi podologa, 
usługi położnicze, usługi pomocy medycznej, usługi porad-
nictwa medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi prze-
siewowych badań wzroku, usługi psychologów, usługi psy-
choterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi rentge-
nowskie, usługi świadczone przez szpitale, usługi świadczo-
ne przez dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [me-
dyczne], usługi doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi terapii głosu i terapii 
logopedycznej, usługi testów audiologicznych, usługi tym-
czasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniar-
skiej, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie badań 
lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie 
ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badania mo-
czu, usługi w zakresie badania chemioterapii, usługi w zakre-
sie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie krioterapii, 
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie 
leczenia medycznego, usługi w zakresie lekarskich wizyt do-
mowych, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie 
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 
usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie psychologii 
pracy, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidual-
nych i grup, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie 
terapii mowy, usługi w zakresie testów psychologicznych, 
usługi w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie wy-
bielania zębów, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie zorgani-
zowanej opieki zdrowotnej, wykonywanie badań medycz-
nych, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie le-
czenia psychologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej.

(210) 510677 (220) 2020 02 26
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) growlac
(510), (511) 5 probiotyki.

(210) 510678 (220) 2020 02 26
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) LACTOBIOM
(510), (511) 5 probiotyki.

(210) 510695 (220) 2018 03 14
 (310) UK00003259060 (320) 2017 09 25 (330) GB
(731) Kolibri Drinks Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) KOLIBRI
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, woda źródlana, wody, woda pitna, woda ga-
zowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], 
gazowana woda źródlana zmieszana z sokami owocowymi, 
ziołami i przyprawami, woda mineralna zmieszana z sokami 
owocowymi, ziołami i przyprawami, woda zmieszana z so-
kami owocowymi, ziołami i przyprawami, smakowa woda 
mineralna, woda aromatyzowana, esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owo-
cowych, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, syro-
py do sporządzania smakowych wód mineralnych, 35 usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą towarów, takich 
jak wody mineralne i gazowane, woda, napoje bezalkoholo-
we, woda źródlana, woda gazowana, woda gazowana wzbo-
gacona witaminami, gazowana woda źródlana zmieszana 
z sokami owocowymi i ziołami oraz przyprawami, woda mi-
neralna zmieszana z sokami owocowymi i ziołami oraz przy-
prawami, smakowa woda mineralna, woda smakowa, słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, esencje 
do wytwarzania smakowej wody mineralnej, syropy i inne 
preparaty do sporządzania napojów, syropy do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej, wszystkie wyżej wymienione 
dodatkowo udostępniane online z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą stron internetowych.

(210) 510739 (220) 2017 12 27
(731) CENTRO PLAST S.R.L., Terni, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioBag BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

(531) 05.07.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci wyko-
nane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, 
torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby na śmieci 
z papieru, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy 
na śmieci, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania ko-
szy na śmieci, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania 
bielizny, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych.
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(210) 510751 (220) 2020 02 27
 (310) 201901529 (320) 2019 08 28 (330) AZ
(731) Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowny)
(540) DISHY
(510), (511) 37 wypożyczanie maszyn do czyszczenia  
i zmywarek.

(210) 510774 (220) 2020 03 01
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Lion’s Den Risk Modeling Challenge
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, admini-
strowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [orga-
nizacja] zawodami, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 510787 (220) 2020 02 28
(731) SMARTECH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SignOnTheGo

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 20.01.03
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, aktualizacja programów kom-
puterowych, aktualizowanie stron internetowych, aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie 
informacji związanych z projektowaniem i opracowywa-
niem sprzętu i oprogramowania komputerowego, do-
starczanie informacji związanych z projektowanie i opra-
cowywaniem oprogramowania komputerowego, edycja 
programów komputerowych, integracja oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompu-
terowego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, 
opracowanie oprogramowania komputerowego, opraco-
wywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania 
do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogra-
mowania do przetwarzania obrazu, opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie platform 
komputerowych, opracowywanie programów do danych, 
opracowywanie programów do komputerów, opracowy-
wanie danych do przetwarzania danych, opracowywanie 
sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych 
z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu komputero-
wego i oprogramowania, oprogramowanie komputerowe 
(aktualizacja), oprogramowanie komputerowe (projekto-
wanie), pisanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, pisanie i projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, pisanie programów do przetwarzania danych, 

pisanie programów komputerowych, programowanie apli-
kacji multimedialnych, programowanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, opracowywa-
nie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji 
treści multimedialnych, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowa-
nie oprogramowania do platform internetowych, progra-
mowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, 
transmisji i organizowania danych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do opracowywania tekstów, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie 
i opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
projektowanie i opracowywanie programów do przetwa-
rzania obrazu, projektowanie i rozwój oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie programów do prze-
twarzania danych, projektowanie programów komputero-
wych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, tworzenie programów do przetwarzania da-
nych, tworzenie programów komputerowych do przetwa-
rzania danych, tworzenie programów komputerowych, 
tworzenie, uaktualnienie i adaptacja programów kompu-
terowych, usługi aktualizacji programów komputerowych, 
usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi 
pisania programów komputerowych, usługi projektowania 
dotyczące programów komputerowych, usługi projekto-
wania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
aktualizacji programów komputerowych, usługi w zakresie 
integracji systemów komputerowych, usługi w zakresie pi-
sania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
projektowania oprogramowania do elektronicznego prze-
twarzania danych, usługi w zakresie redagowania progra-
mów komputerowych.

(210) 510809 (220) 2020 03 02
(731) KARASIŃSKI MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kosa Śmierci
(510), (511) 41 prezentacja występów zespołów muzycz-
nych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów 
zespołów muzycznych, występy zespołów muzycznych 
na żywo, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarcza-
ne przez Internet, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę 
w postaci występów na żywo, usługi rozrywkowe na żywo, 
usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, 
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi roz-
rywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi rozryw-
kowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywko-
we świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi roz-
rywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe 
świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świad-
czone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe tele-
wizyjne i radiowe, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki 
strumieniom online, usługi rozrywkowe w formie wideo, 
usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, 
usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabare-
tu, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, 
usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych.
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(210) 510811 (220) 2020 02 28
(731) SMARTECH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SignOnTheGo

(531) 20.01.03, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do prze-
twarzania danych, aktualizacja programów komputero-
wych, aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji 
związanych z projektowanie i opracowywaniem oprogra-
mowania komputerowego, edycja programów kompute-
rowych, integracja oprogramowania komputerowego, kon-
figuracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
systemów i sieci komputerowych, opracowanie oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i two-
rzenie komputerowych programów przetwarzania danych, 
opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji 
w sieci, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
obrazu, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie platform komputerowych, opracowywa-
nie programów do danych, opracowywanie programów 
do komputerów, opracowywanie danych do przetwarzania 
danych, opracowywanie sprzętu do konwertowania danych 
i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowy-
wanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, opro-
gramowanie komputerowe (aktualizacja), oprogramowanie 
komputerowe (projektowanie), pisanie i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, pisanie i projektowanie opro-
gramowania komputerowego, pisanie programów do prze-
twarzania danych, pisanie programów komputerowych, 
programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji 
i dekompresji treści multimedialnych, programowanie opro-
gramowania do importowania danych i zarządzania nimi, 
programowanie oprogramowania do platform interneto-
wych, programowanie oprogramowania komputerowego 
do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do opracowywania tekstów, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie 
i opracowywanie programów do przetwarzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania 
obrazu, projektowanie i rozwój oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego 

i oprogramowania, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie programów do przetwarzania 
danych, projektowanie programów komputerowych, pro-
jektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, 
tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie 
programów komputerowych do przetwarzania danych, 
tworzenie programów komputerowych, tworzenie, uaktual-
nienie i adaptacja programów komputerowych, usługi aktu-
alizacji programów komputerowych, usługi pisania oprogra-
mowania komputerowego, usługi pisania programów kom-
puterowych, usługi projektowania dotyczące programów 
komputerowych, usługi projektowania oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie aktualizacji programów 
komputerowych, usługi w zakresie integracji systemów 
komputerowych, usługi w zakresie pisania oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogra-
mowania do elektronicznego przetwarzania danych, usługi 
w zakresie redagowania programów komputerowych.

(210) 510821 (220) 2020 02 28
(731) PLUS RATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ratomedica
(510), (511) 36 usługi finansowania, pożyczki [finansowanie], 
pożyczki ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(210) 510848 (220) 2020 02 29
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYF PILS SOLIDNA KLASYKA GATUNKU TRADYCJA 

SMAKU

(531) 04.03.01, 05.11.15, 05.07.02, 26.11.05, 26.11.07, 25.01.01, 
25.01.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 510865 (220) 2020 03 02
(731) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Old Polish Vodka WÓDKA POLSKIE ŻYTO WYRÓB 

JEDNORODNY
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(531) 05.07.02, 25.01.15, 25.03.01, 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.

(210) 510897 (220) 2020 03 02
(731) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Old Polish Vodka WÓDKA POLSKI ZIEMNIAK WYRÓB 

JEDNORODNY

(531) 05.07.02, 26.01.02, 26.11.02, 25.03.01, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.

(210) 510919 (220) 2020 03 03
(731) WELCOME DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Welcome Digital

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej i telefonów oraz środków komunikacji elek-
tronicznej, agencje reklamowe i public relations, marketing, 
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania 
rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi edy-
torskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu do celów 
promocji i reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni 
reklamowej, public relations, telemarketing.

(210) 510923 (220) 2020 03 03
(731) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA 

JUICY JAR SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUICY JAR JESZ JAK CHCESZ
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 510924 (220) 2020 03 03
(731) ZAGOZDON AGNIESZKA AGRO-POL, Bronisze
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Prima natura Fantazja ZDROWE Z NATURY

(531) 01.15.09, 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 07.15.05, 
09.01.09, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.15, 
26.01.18, 26.01.21, 26.01.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 29.01.15

(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałat-
ki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki 
i surówki warzywne i owocowo-warzywne świeże i konser-
wowane, 30 kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu-
dzi, 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) 510929 (220) 2020 03 04
(731) STRUMIŃSKI ROBERT BUDGRASS, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) BUDGRASS
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, na-
prawy i konserwacja, wydobywanie surowców naturalnych, 
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiór-
kowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 44 usługi w za-
kresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 510937 (220) 2020 03 04
(731) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORA-ZAJDEL II

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 akcesoria do fotelików dziecięcych do rowe-
rów, bagażniki aluminiowe do rowerów, bagażniki do pojaz-
dów, bagażniki do rowerów, bagażniki na rowery, bagażniki 
rowerowe, bagażniki stalowe do rowerów, bagażowe (siatki -) 
do pojazdów, bidony do rowerów, błotniki, błotniki do pojaz-
dów, błotniki do rowerów, błotniki metalowe do rowerów, 
błotniki plastikowe do rowerów, błotniki winylowe do rowe-
rów, chwyty do kierownicy rowerowej, części do rowerów, 
mianowicie końcówki rączek kierownicy, części pędne [inne 
niż pasy] do pojazdów lądowych, części pojazdów lądowych, 
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mianowicie osie, części do rowerów, mianowicie koła zębate, 
części stojaków do rowerów, części do hamulców do rowe-
rów, części do hamulców do rowerów elektrycznych, części 
do koszyków rowerowych, części do koszyków rowerowych 
elektrycznych, części do mechanizmów korbowych, części 
do mechanizmów korbowych elektrycznych, części do rowe-
rów, mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów, mia-
nowicie łańcuchy napędowe, deskorolki elektryczne, dętki 
do rowerów, dzieci (foteliki bezpieczeństwa dla -) do pojaz-
dów, dzwonki do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegaw-
cze do rowerów, dźwignie hamulców do rowerów, dźwignie 
hamulcowe do rowerów elektrycznych, foteliki bezpieczeń-
stwa dla dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa dla 
niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki dziecięce do rowe-
rów, gumy na bagażnik do rowerów, hamulce [części do ro-
werów], hamulce części do rowerów elektrycznych, hamulce 
do rowerów, hamulce do rowerów elektrycznych, hamulce 
tarczowe do rowerów, hamulce tarczowe do rowerów elek-
trycznych, hulajnogi (pojazdy), kaski rowerowe, kaski rowero-
we-dziecięce, kierownice [części do rowerów], kierownice 
do rowerów, kierownice do rowerów elektrycznych, kierun-
kowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, klaksony rowe-
rowe, klocki hamulca do rowerów, klocki hamulca do rowe-
rów elektrycznych, klocki hamulca tarczowego do rowerów, 
klocki hamulca tarczowego do rowerów elektrycznych, koła 
(napinacze szprych do -), koła (napinacze szprych do rowe-
rów elektrycznych), koła [części rowerów do rowerów elek-
trycznych, koła [części rowerów], koła do rowerów, koła do ro-
werów do rowerów elektrycznych, koła do rowerów, trójko-
łowców, koła pełne [części do rowerów], koła pełne części 
do rowerów do rowerów elektrycznych, koła pojazdów (pia-
sty -), koła pojazdów (szprychy -), koła przód do rowerów elek-
trycznych, koła rowerowe przód, koła rowerowe tył, koła tył 
do rowerów elektrycznych, koła zębate do rowerów, korby 
rowerowe, kosze przystosowane do pojazdów jednoślado-
wych, koszyki bidonów do rowerów, koszyki rowerowe-dzie-
cięce, koszyki rowerowe-przód, koszyki rowerowe-tył, kółka 
podporowe do rowerów, liczniki do rowerów, linki, przewody 
i cięgna hamulcowe do rowerów, linki, przewody i cięgna ha-
mulcowe do rowerów elektrycznych, lusterka do rowerów, 
łańcuchy do rowerów, łańcuchy do rowerów o napędzie elek-
trycznym, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łań-
cuchy rowerowe, łańcuchy rowerowe do rowerów elektrycz-
nych, łaty do opon, małe pojazdy dla dzieci, manetki do rowe-
rów, manetki do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbo-
we aluminiowe, mechanizmy korbowe aluminiowe do rowe-
rów elektrycznych, mechanizmy korbowe stalowe, mechani-
zmy korbowe stalowe do rowerów elektrycznych, mechani-
zmy napędowe do pojazdów lądowych, minirowery, mostki 
kierownicy [części rowerów], naklejki, ozdoby do rowerów, 
nakładki na pedały rowerowe, nakładki widelca [części rowe-
rów], napinacze do szprych do kół, narzędzia i klucze, noski 
rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, ogni-
wa złączne łańcuchów, ogumienie, materiały montażowe 
do opon bezdętkowych, ogumienie motorowerowe i skute-
rów-dętki motorowerowe, ogumienie motorowerowe i sku-
terów-opony motorowerowe, ogumienie opony do rowerów 
elektrycznych, ogumienie opony do wózków inwalidzkich, 
ogumienie opony zimowe, okrycia siodełek do rowerów, ole-
je do pojazdów, oleje do rowerów, opony bezdętkowe do ro-
werów, osie mechanizmu do rowerów, osie mechanizmu 
do rowerów do rowerów elektrycznych, osłony łańcucha 
do rowerów, osłony łańcucha do rowerów elektrycznych, 
oświetlenie akumulatorowe przód, oświetlenie akumulatoro-
we przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie akumulato-
rowe tył, oświetlenie akumulatorowe tył do rowerów elek-
trycznych, oświetlenie bateryjne przód, oświetlenie bateryjne 

przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne tył, 
oświetlenie bateryjne tył do rowerów elektrycznych, oświe-
tlenie zwykłe przód, oświetlenie zwykłe przód do rowerów 
elektrycznych, oświetlenie zwykłe tył, oświetlenie zwykłe tył 
do rowerów elektrycznych, oświetlenie-prądnice, oświetle-
nie-prądnice do rowerów elektrycznych, owijki do kierownicy 
rowerowej do rowerów elektrycznych, pedały do rowerów, 
pedały-akcesoria, piasty do rowerów, piasty do rowerów elek-
trycznych, piasty i części do kół-części do piast i kół, piasty 
i części do kół-części do piast i kół do rowerów elektrycznych, 
piasty i części do kół-osie piasty przód, piasty i części do kół-
-osie piasty przód do rowerów elektrycznych, piasty i części 
do kół-osie piasty tył, piasty i części do kół-osie piasty tył 
do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-szprychy, ny-
ple, piasty i części do kół-szprychy, nyple do rowerów elek-
trycznych, piasty i części do kół-zaworki, piasty i części do kół-
-zaworki do rowerów elektrycznych, podpórki do pojazdów 
jednośladowych, podpórki do rowerów, podpórki do rowe-
rów do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane na tył, 
podpórki-mocowane na tył do rowerów elektrycznych, pod-
pórki-mocowane pod suport, podpórki-mocowane pod su-
port do rowerów elektrycznych, pojazdy elektryczne, po-
krowce do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, po-
krowce na uchwyty rowerowe, pompki, pompki do pompo-
wania opon rowerowych, pompki do pompowania opon ro-
werów, pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania 
opon pojazdów, pompki podłogowe, pompki ręczne 
do pompowania opon pojazdów, pompki teleskopowe, 
pompki z manometrem, pompki-części do pompek, przegu-
by widelców przednich [części rowerów], przekładnie zębate 
z kołami zmianowymi [części rowerów], przerzutki do rowe-
rów, przerzutki do rowerów elektrycznych, przerzutki-części 
do przerzutek, przerzutki-części do przerzutek do rowerów 
elektrycznych, przerzutki-linki, cięgna, przerzutki-linki, cięgna 
do rowerów elektrycznych, przyczepki rowerowe, przyczepki 
rowerowe do rowerów elektrycznych, ramy do rowerów, 
ramy do rowerów do rowerów elektrycznych, ramy, do ba-
gażników, do rowerów ramy, do bagażników, do rowerów 
do rowerów elektrycznych, rowery, rowery (błotniki do -), ro-
wery (dzwonki do -), rowery (hamulce do -), rowery (kierowni-
ce -), rowery (klaksony do -), rowery (koła do -), rowery (łańcu-
chy -), rowery (obręcze do -), rowery (pedały do -), rowery 
(podpórki, nóżki do-), rowery (pompki do -), rowery (ramy -), 
rowery (silniki do -), rowery (siodełka -), rowery (szprychy do -), 
rowery dostawcze, rowery elektryczne, rowery górskie, rowe-
ry na pedały, rowery szosowe, rowery trójkołowe dostawcze, 
rowery turystyczne, sakwy [kosze] boczne przystosowane 
do rowerów, sakwy rowerowe, siatki do rowerów, silniki do ro-
werów, siodełka (pokrycia -) do rowerów lub motocykli, sio-
dełka do rowerów, siodełka rowerowe, siodła pokrowce 
na siodła, siodła wyścigowe sportowe, siodła zwykłe, spręży-
na, smary, preparaty czyszczące, stabilizatory [koła] do stoso-
wania w rowerach, stabilizatory do rowerów, stery, stery i czę-
ści-pozostałe części sterów, stojaki do rowerów, sygnały 
dźwiękowe kierunkowe do rowerów, szczęki hamulcowe 
do rowerów, szczęki hamulcowe do rowerów elektrycznych, 
szprychy do kół rowerowych, szprychy do kół rowerowych 
do rowerów elektrycznych, szprychy do rowerów, szprychy 
do rowerów elektrycznych, światła odblaskowe, tarcze ha-
mulcowe do rowerów, torby do rowerów, trąbki do rowerów, 
uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty do mocowania 
butelek do rowerów, uchwyty do rowerów dziecięcych, 
uchwyty do telefonów do rowerów, uchwyty kierownicy 
do rowerów, uchwyty na bidony do rowerów, układy napę-
dowe [części rowerowe], urządzenia do pompowania opon, 
welocypedy, wentyle do opon pojazdów, widelce [części 
do rowerów], widelce i amortyzatory-amortyzatory przód, 
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widelce i amortyzatory-amortyzatory przód do rowerów 
elektrycznych, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył, wi-
delce i amortyzatory-amortyzatory tył do rowerów elektrycz-
nych, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe, widelce i amor-
tyzatory-widelce zwykłe do rowerów elektrycznych, wolno-
biegi, kasety, zębatki-wolnobiegi, wolnobiegi, kasety, zębatki-
-wolnobiegi do rowerów elektrycznych, wolnobiegi, kasety, 
zębatki-zębatki, wolnobiegi, kasety, zębatki-zębatki do rowe-
rów elektrycznych, wspornik kierownicy, wspornik kierownicy 
do rowerów elektrycznych, wspornik kierownicy regulowane, 
wspornik kierownicy regulowane do rowerów elektrycznych, 
wspornik siodła amortyzowany, wspornik siodła amortyzo-
wany do rowerów elektrycznych, wspornik siodła sztywne, 
wspornik siodła sztywne do rowerów elektrycznych, wspor-
nik siodła-redukcje, wspornik siodła-redukcje do rowerów 
elektrycznych, wsporniki kierownicy akcesoria, wsporniki kie-
rownicy akcesoria do rowerów elektrycznych, wyściółki 
do koszy rowerowych do rowerów elektrycznych, zamknię-
cia-pętlowe, zamknięcia-pozostałe zamknięcie, zamknięcia-
-spiralne, zestawy do naprawy opon rowerowych, zestawy 
naprawcze, kleje do rowerów, zębatki do przerzutek [części 
rowerów], zmotoryzowane rowery, 25 bielizna wchłaniająca 
pot, buty sportowe, chustki na głowę, koszulki z krótkim ręka-
wem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki do rowe-
rów, rękawiczki dziecięce do rowerów, rękawiczki pełne 
do rowerów, skarpetki, opaski na głowę, opaski sportowe od-
blaskowe, podkoszulki sportowe, ochraniacze- ubrania dla 
rowerzystów, odzież dla rowerzystów, odzież kolarska, nakry-
cia głowy, pelerynki.

(210) 510942 (220) 2020 03 03
(731) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA 

JUICY JAR SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juicy jar

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 01.15.15, 11.03.06, 
19.03.01

(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, 32 soki warzywno-owocowe, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 510945 (220) 2020 03 03
(731) NATALIA MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VVENMA

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 kotły, piece, piece do spalania, piece 
do ogrzewania centralnego, piece do ogrzewania powietrza, 
piece na paliwa stałe, piece do sprzedaży w zestawach, pie-

ce o powolnym spalaniu, piece do spalania biomasy, piece 
do spalania pelletu, palniki, palniki grzewcze nieprzenośne, 
palniki do paliw stałych, palniki do użytku przemysłowego, 
palniki do instalacji grzewczych, palniki na pellet, palniki 
na biomasę, podajniki do palników, zasobniki do palników,u-
rządzenia wspomagające do palników, 37 montaż i instalacja 
pieców, kotłów lub palników, naprawa i konserwacja pieców, 
kotłów lub palników, udzielanie informacji związanych z na-
prawą i konserwacją pieców, kotłów lub palników, 42 projek-
towanie pieców, kotłów, palników lub ich elementów.

(210) 510976 (220) 2020 03 04
(731) S-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-NET GRUPA TOYA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 serwery internetowe, serwery sieci kompute-
rowych, serwery w chmurze, oprogramowanie serwerów, 
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogra-
mowanie do serwerów baz danych, serwery do hostingu 
www, sieci telekomunikacyjne, serwery sieciowe, oprogra-
mowanie do zarządzania siecią, urządzenia do zarządzania 
sieciami, oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
sieciami lokalnymi, urządzenia telekomunikacyjne do użyt-
ku w sieciach radiofonii komórkowej, programy kompute-
rowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami 
komputerowymi, 38 zapewnianie dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do In-
ternetu dla osób trzecich, zapewnianie dostępu do infor-
macji z a pośrednictwem Internetu, zapewnianie wielu 
użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu 
do Internetu, telefonia komórkowa, telefonia bezprzewo-
dowa, telefonia komórkowa, transmisja danych, transmisja 
strumieniowa danych, elektroniczna transmisja danych, 
transmisja danych przez komputery, transmisja danych 
wspomagana komputerowo, transmisja danych przez In-
ternet, transmisja danych drogą kablową, transmisja da-
nych na rzecz osób trzecich, transmisja danych z a pomocą 
środków elektronicznych, transmisja danych z a pośrednic-
twem linii ISDN, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, 
sygnałów i danych, transmisja danych i informacji z a po-
średnictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, 
transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, transmisja danych lub obrazów au-
diowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu, komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodo-
wych i kablowych, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do centrów serwerowych, usługi w zakresie połącze-
nia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, zapewnianie dostępu do elektronicznego 
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, 42 instalacja 
oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, 
wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do In-
ternetu, utrzymanie oprogramowania komputerowego 
do dostępu do Internetu, usługi w zakresie blokowania do-
stępu do Internetu, instalacja i konserwacja oprogramowa-
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nia do dostępu do Internetu, wynajem pamięci serwerowej, 
hosting serwerów, administracja serwerów, wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, 
programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowa-
nia operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wy-
najmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, 
hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych, 
hosting podkastów, hosting platform komunikacyjnych 
w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, 
hosting platform w Internecie, hosting spersonalizowanych 
stron internetowych, hosting komputerowych baz danych, 
hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, hosting 
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie 
do reklamowania towarów i usług, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymia-
ny treści online, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], 
mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego na rzecz osób trzecich, administrowanie prawami 
użytkowników w sieciach komputerowych, wdrażanie pro-
gramów komputerowych w sieciach, zapewnianie wspar-
cia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami kompu-
terowymi, administracja serwerami pocztowymi.

(210) 510984 (220) 2020 03 04
(731) INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA (TURESPANA), 

Madryt, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HISZPANIA JEST W TOBIE ESPAÑA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, wymienione usługi świadczone również za pośred-
nictwem mediów elektronicznych i odnoszące się do pro-
mowania Hiszpanii jako miejsca dla turystyki.

(210) 510993 (220) 2020 03 05
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WIPASZ Green Farms

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi hodowli drobiu.

(210) 510999 (220) 2020 03 04
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KLUB MOTOCYKLISTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

(531) 03.07.01, 18.01.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 kubki, podkładki na stół, nie z papieru ani ma-
teriałów tekstylnych, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, naczynia szklane do napojów, 
szklane naczynia do picia, 25 bandany na szyję, bokserki, 
chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, daszki do cza-
pek, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, kaptury - odzież, 
kombinezony - odzież motocyklowa, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zim-
nem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież z imitacji skóry, odzież 
ze skóry, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję.

(210) 511000 (220) 2020 03 04
(731) HAJDZIONY MONIKA OLIMPIA DAY SPA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIMPIA Day Spa

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, do-
radztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, 
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjer-
stwo, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, 
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, laseroterapia, manicure, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, 
ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, salony 
piękności, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji 
o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-
sów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów 
piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usłu-
gi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczące-
go makijażu świadczone online lub osobiście, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi laserowego 
usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłusz-
czowej, usługi manicure i pedicure, usługi opalania skóry dla 
ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji paznokci, 
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usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, zabiegi kosmetycz-
ne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne, wstrzykiwal-
ne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi 
zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów na cellulitis, 
usługi wizażystów, doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż gorący-
mi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż 
sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, opieka zdro-
wotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowot-
na w zakresie terapii relaksacyjnej, refleksologia, tradycyjny 
masaż japoński, usługi drenażu limfatycznego, stylizacja brwi 
i rzęs, usługi w zakresie medycyny estetycznej.

(210) 511009 (220) 2020 03 05
(731) JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.10, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, organizacja konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, organizo-
wanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie 
seminariów związanych z działalnością kulturalną, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizo-
wanie konferencji, 43 tymczasowe zakwaterowanie, udo-
stępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na posiedzenia, organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wysta-
wy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi 
i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajem 
pomieszczeń na wystawy, wynajem pomieszczeń na uro-
czystości towarzyskie, udostępnianie pomieszczeń na spo-
tkania, wynajmowanie sal na zebrania, 44 uprawa winogron 
do produkcji wina.

(210) 511038 (220) 2020 03 06
(731) ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SeaPerformer
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogra-
mowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogra-
mowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, 
oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogra-
mowanie do analizy danych biznesowych, stacje robocze 
[sprzęt komputerowy].

(210) 511046 (220) 2020 03 05
(731) SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak słowny)

(540) KRALEX
(510), (511) 17 kauczuk, mieszanki kauczukowe, kauczuk 
w postaci kostek, syntetyczny kauczuk butadienowo - styre-
nowy.

(210) 511051 (220) 2020 03 05
(731) SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) KER
(510), (511) 17 kauczuk, mieszanki kauczukowe, kauczuk 
wysokostyrenowy, kauczuk butadienowo-styrenowy.

(210) 511061 (220) 2020 03 06
(731) KACZMAR PRZEMYSŁAW KALVE GROUP, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReBeL KIDS

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, antypoślizgowe akcesoria do obu-
wia, czubki do butów, daszki czapek, daszki do czapek, dopi-
nane kołnierzyki, języki do butów, kieszenie do odzieży, koł-
nierze do sukienek, kołnierzyki przypinane, mankiety do bu-
tów, napiętki do obuwia, paski do butów, pętelki na pięcie 
buta ułatwiające zakładanie, podeszwy butów, podeszwy 
do obuwia, taśmy do spodni, taśmy do spodni pod stopy, 
usztywniacze do butów, usztywniacze do obuwia, wkładki 
do obuwia, wkładki [obuwie], wkładki pod piętę, wstawki 
[części odzieży], wstawki do skarpetek stopek [części odzie-
ży], berety, chustki na głowę, chusty na głowę, chusty [odzież], 
chusty, szale na głowę, czapeczki na przyjęcia [odzież], cza-
peczki z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, 
czapki bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki 
i czapeczki sportowe, czapki jako nakrycia głowy, czapki 
[nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki 
z pomponem, czapki ze sztucznego futra, czepki kąpielowe, 
daszki, daszki jako nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
daszki [odzież], daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciw-
słoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze plażowe, 
kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne, 
kaptury, kaptury [odzież], kaszkiety, kominiarki, małe kape-
lusze, maski na oczy do spania, modne kapelusze, nakrycia 
głowy dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, 
opaski na głowę [odzież], przybrania głowy [woalki], balerin-
ki [obuwie], baletki, botki, botki niemowlęce, buciki dla nie-
mowląt (z wełny), buty damskie, buty dla kobiet, buty dla nie-
mowląt, buty do kostki, buty dziecięce, buty na rzepy, buty 
sznurowane, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, 
damskie kapcie składane, dziane buty dla niemowląt, getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, kalosze, kalosze [wkładane 
na obuwie], obuwie codzienne, obuwie codziennego użyt-
ku, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, obuwie na pla-
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żę, obuwie przeciwdeszczowe, sandały, sandały niemowlęce, 
śniegowce, tenisówki, tenisówki [obuwie], akcesoria na szyję, 
alby, apaszki, apaszki [chustki], bermudy (szorty), bezrękaw-
niki, bielizna dla niemowląt, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, 
body niemowlęce, body [odzież], bojówki, bolerka, chust-
ki [apaszki], chusty noszone na ramionach, ciepła bielizna 
[z długim rękawem i długimi nogawkami], długie kurtki, dol-
ne części strojów niemowlęcych, dzianina [odzież], dżinsy, 
garnitury, getry, golfy, golfy [odzież], grube płaszcze, gumo-
we płaszcze nieprzemakalne, jednoczęściowa odzież dla nie-
mowląt i małych dzieci, jednoczęściowe piżamy, kamizelki, 
kamizelki [bezrękawniki], kamizelki puchowe, kąpielówki, ko-
lanówki, kołnierze, kombinezony, kombinezony dla niemow-
ląt i małych dzieci, kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], kombinezony jednoczęściowe, kombinezony 
[odzież], kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony zi-
mowe, komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe 
ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy do użytku pod-
czas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy kąpielowe, 
kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy na bale maskowe 
i halloween, kostiumy na halloween, kostiumy ze spódnicą, 
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszule z kołnierzy-
kiem, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, 
koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, ko-
szulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych 
dzieci, krótkie bluzeczki do talii, krótkie kurtki ciepłe, krótkie 
luźne kurtki do pasa, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, 
kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki 
dwustronne, kurtki jako odzież sportowa, kurtki koszulowe, 
kurtki odblaskowe, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], 
kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, kurtki 
zamszowe, legginsy, letnie sukienki, letnie ubranka dla dzieci, 
majtki, majtki dla niemowląt, majtki dziecięce [odzież], mini-
spódniczki, mundurki szkolne, narzutki na ramiona [odzież], 
ocieplacze szyi, ocieplacze na szyję, ocieplane kamizelki, 
ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież dla chłopców, 
odzież dla małych dzieci, odzież do spania, odzież dziecię-
ca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież haftowana, 
odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież 
niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież pluszowa, 
odzież przeciwdeszczowa, odzież tkana, odzież wełniana, 
odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla chłopców, 
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzie-
ci, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wodoodporna, 
ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia wierzchnie 
[odzież], pajacyki dla dzieci [odzież], paski, paski materiało-
we [odzież], paski [odzież], pasy przez ramię do odzieży, 
pelerynki, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze 
przeciwdeszczowe, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału 
dżinsowego, płaszcze zimowe, podkolanówki, podkoszulki, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, 
polary, półgolfy, ponczo przeciwdeszczowe, poncza, powi-
jaki dla niemowląt, prochowce, pulowery bez rękawów, pu-
lowery bez rękawów [odzież], pulowery z długimi rękawami, 
pulowery z kapturem, pulowery z polaru, rajstopy, rajstopy 
bez pięt, rajtuzy, rajtuzy na szelkach, rękawiczki, rękawiczki 
bez palców, rękawiczki dziane, rękawiczki jako odzież, rę-
kawiczki [odzież], rękawiczki zimowe, rybaczki, skarpetki, 
skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki noszone 
jako kapcie, skarpetki wełniane, skarpetki z palcami, skarpety 
bez stopy, skarpety do kostek, skarpety do spania, skórza-
ne sukienki, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], śliniaki 

dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki z materiałów 
tekstylnych, śpioszki, pajacyki, śpioszki, pajacyki [odzież], 
spodenki, spodenki kąpielowe, spódnica-spodnie, spódnice, 
spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie 
do piżamy, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie 
nieprzemakalne, spodnie od dresu, spodnie przeciwdesz-
czowe, spodnie wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, spodnie 
ze stretchu, stroje do chrztu, stroje do użytku handlowe-
go, stroje sportowe, sukienki dla niemowląt i małych dzie-
ci, sukienki do chrztu, swetry, swetry bez rękawów, swetry 
[odzież], swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem 
w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, swetry z półgolfem, szale, szale i chusty na głowę, 
szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki jedwabne, szaliki 
[odzież], szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy [do ubrania], 
szelki, szlafroki, szorty, szorty [odzież], t-shirty z krótkim ręka-
wem, topy bez ramiączek, topy [odzież], topy z półgolfem, 
tuniki, ubrania codzienne, wełniane rajstopy, wiatrówki, wy-
prawki dla niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki 
dziecięce [odzież].

(210) 511106 (220) 2020 03 09
(731) MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPICO SYS LOW POWER INNOVATORS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 elektryczne systemy kontroli dostępu, inte-
raktywne systemy komputerowe, systemy komputerowe, 
systemy zarządzania budynkami [BMS], elektroniczne mo-
duły kodujące, elektroniczne jednostki kodujące, digitizery 
elektroniczne, elektroniczne urządzenia szyfrujące, kompre-
sory sygnału, światła wskaźników do urządzeń telekomuni-
kacyjnych, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], 
urządzenia do kodowania danych, urządzenia do kodowa-
nia, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do de-
kodowania, urządzenia do automatyzacji domu, urządzenia 
do pamiętania danych, urządzenia do przechowywania da-
nych, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia do szy-
frowania, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia z ter-
minalem telematycznym, wskaźniki świetlne [do urządzeń 
telekomunikacyjnych], znaczniki rfid [wykorzystujące tech-
nologię identyfikacji radiowej].

(210) 511112 (220) 2020 03 06
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) ANDROPOL
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-
niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelo-
we, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny 
bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włó-
kiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, tka-
niny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześciera-
dła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstyl-
ne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny 
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odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny 
na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkani-
ny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny 
na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny medycz-
ne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, 
tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, 
tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, 
narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony z surow-
ców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, flanela, 
flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży, 
bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, 
narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, przeście-
radła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw 
sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, 
obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprze-
daży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą 
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, 
tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelo-
wych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny stołowej, bielizny 
pościelowej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny 
jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów 
jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, 
koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, 
odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skó-
ry, okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, ko-
stiumów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, 
spodni męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, 
odzieży roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych 
HACCP, nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach 
detalicznych, w centrum handlowym, hipermarkecie, su-
permarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub 
środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony in-
ternetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, 
usługi w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opi-
nii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, 
42 badania oraz usługi - badawcze i techniczne, analizy 
przemysłowe, stylizacja i wzornictwo przemysłowe, projek-
towanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, pro-
jektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 511114 (220) 2020 03 06
(731) MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolisaMed

(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, 
w tym indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, ren-
towe, posagowe, ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe 
i chorobowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wydatków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych w tym leczenia 
za granicą, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia komuni-
kacyjne, ubezpieczenia finansowe, pozostałe ubezpieczenia 
osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia za-
wierane za pomocą internetu, usługi w ramach prowadzenia 
agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, usługi finansowe.

(210) 511116 (220) 2020 03 06
(731) ZAGOZDON AGNIESZKA AGRO-POL, Bronisze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prima natura ZDROWE Z NATURY

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.09.12, 25.05.25, 26.01.01, 26.11.25, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałat-
ki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki 
i surówki warzywne i owocowo-warzywne świeże i konser-
wowane, 30 kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu-
dzi, 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) 511118 (220) 2020 03 06
(731) DORIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORIAN DRZWI & PODŁOGI

(531) 07.03.01, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 19 drzwi wewnętrzne niemetalowe, drzwi nie-
metalowe, drzwi drewniane, parkiety, drewniane forniry, 
drzwiowe ościeżnice niemetalowe, drzewo obrobione, deski 
podłogowe, deski podłogowe drewniane, drzwi przesuwne 
niemetalowe, drzwi lustrzane, drzwi szklane, drewniane deski 
sufitowe, panele drewniane, panele ścienne niemetalowe.

(210) 511125 (220) 2020 03 06
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Nowy 

Dwór Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) maluta JOGURT ŚMIETANKOWY tylko 3 składniki bez 
laktozy naturalny intensywnie smaczny

(531) 26.01.02, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jogurt.

(210) 511154 (220) 2020 03 06
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) (znak słowny)
(540) CALM HEAD
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 511176 (220) 2020 03 09
(731) SKYOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYOS MATCH YOUR JOB

(531) 26.04.03, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opra-
cowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych.

(210) 511184 (220) 2020 03 08
(731) CZEKAJ ANITA BARBARA PPHU PASJA GABINET 

KOSMETYCZNY, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawaleria GALERIA KAWY I HERBATY

(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12, 
01.15.11

(510), (511) 30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofe-
inowa, kawa rozpuszczalna, kawa liofilizowana, czekoladowa 
kawa, mrożona kawa, kawa mielona, kawa niepalona, kawa 
w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, kawa słodowa, herbaty, mie-
szanki herbat, liście herbaty, herbata rozpuszczalna, herbata 
zielona, herbata jaśminowa, biała herbata, herbata miętowa, 
herbata czarna, herbaty owocowe, herbata mrożona, her-
bata szałwiowa, herbata imbirowa, herbata lipowa, herbata 
Earl Grey, herbata w torebkach, herbata z rumianku, herba-
ta z dzikiej róży, napoje sporządzone z herbaty, herbatniki 
o smaku owocowym, napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, słodycze owocowe, słodycze lodo-
we, słodycze gotowane, słodycze nielecznicze, słodycze cze-
koladowe, słodycze piankowe, słodycze do żucia, słodycze 
bez cukru, słodycze zawierające owoce, słodycze o smaku 
owocowym, nielecznicze słodycze w postaci skondenso-
wanej, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, nielecznicze 
słodycze w postaci krówek, nielecznicze słodycze w postaci 
toffi, piankowe słodycze na bazie cukru, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herba-
tami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy.

(210) 511260 (220) 2020 03 09
(731) TOPOROWICZ JOLANTA EUPHONIA INSTYTUT 

ROZWOJU OSOBISTEGO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MapaJa
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, edukacji i oświa-
ty, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, kursy kore-
spondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongre-
sów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych, opracowywanie rozpraw na-
ukowych, edukacyjnych i oświatowych, publikowanie ksią-
żek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych, publikowanie on-line książek, 
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i oświatowych.

(210) 511304 (220) 2020 03 11
(731) FIDO VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) samurai LABS

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi pro-
jektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w zakresie projektowania, testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 511307 (220) 2020 03 12
(731) KORZENIEWSKI GRZEGORZ COCON SYSTEMY 

KOMPUTEROWE, Olesno
(540) (znak słowny)
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(540) COCON
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, nastę-
pujących towarów: komputery i sprzęt komputerowy, kom-
putery przenośne [notebooki], komputery przenośne [lap-
topy], netbooki [komputery], komputery przenośne [pod-
ręczne], elektroniczne notatniki, podkładki chłodzące 
do notebooków, torby do noszenia komputerów, dopaso-
wane pokrowce na komputery, futerały przystosowane 
do notebooków, futerały na laptopy, pokrowce na laptopy, 
ładowarki do baterii do laptopów, laptopy hybrydowe, lap-
topy konwertowalne, stacje dokujące do laptopów, stojaki 
przystosowane do laptopów, tablety, tablety graficzne, ta-
blety graficzne [digitizery], tablety cyfrowe, futerały na ta-
blety, skórzane etui na tablety, uchwyty na tablety przysto-
sowane do użytku w samochodach, komputery, komputery 
stacjonarne, podręczne komputery PC, części do kompute-
rów, adaptery kart komputera, czyste dyski komputerowe, 
monitory, monitory komputerowe, monitory szerokoekra-
nowe, wyświetlacze, wielkoformatowe wyświetlacze, bez-
przewodowe myszy do komputerów, bezprzewodowe pe-
ryferia komputerowe, komputerowe stacje robocze, stacje 
robocze [urządzenia komputerowe], serwery komputerowe, 
serwery sieciowe, serwery intranetowe, serwery interneto-
we, serwery sieci komputerowych, serwery komunikacyjne 
[sprzęt komputerowy], serwery komputerowych baz da-
nych, kontrolery raid [nadmiarowa macierz niezależnych 
dysków], oprogramowanie, oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie systemo-
we, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie zabez-
pieczające, komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie komputerowych systemów operacyj-
nych, wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogra-
mowanie antywirusowe, zasilacze awaryjne ups, urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze ups], elek-
troniczne zasilacze, zasilacze sieciowe, komputerowe prze-
łączniki sieciowe, switche ethernetowe, myszki komputero-
we, klawiatury, stacje dokujące, głośniki, plecaki, dyski audio, 
dyski CD-ROM, dyski do przechowywania danych, dyski 
komputerowe, dyski półprzewodnikowe (SSD), dyski twarde, 
hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), zewnętrzne 
dyski twarde do komputerów, obudowy ochronne do dys-
ków magnetycznych, karty pamięci o dostępie swobodnym 
[RAM], pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pa-
mięci komputerowe, pamięci dyskowe, karty graficzne, kar-
ty graficzne do komputera, baterie do laptopów, ładowarki 
do baterii do laptopów, komputerowe napędy dyskowe, 
magnetyczne napędy dysków twardych, miniaturowe na-
pędy dysków twardych do przechowywania danych, napę-
dy CD-ROM, napędy DVD, napędy dysków do komputera, 
napędy dysków twardych, napędy dyskowe, napędy dysko-
we do kopii zapasowych do komputerów, napędy taśm, 
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządze-
nia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji da-
nych, oprogramowanie do komputerowych zapór siecio-
wych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór 
sieciowych, sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], 
oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć pry-
watna], programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych 
[LAN], oprogramowanie komputerowe do zarządzania sie-
ciami lokalnymi, urządzenia do ochrony danych [kopie zapa-
sowe], audyt skomputeryzowany, elektroniczne systemy 
zabezpieczające do sieci domowej, zintegrowane elektro-
niczne systemy zabezpieczające do pojazdów lądowych, 
routery bezprzewodowe, routery sieciowe, routery do sieci 
komputerowych, routery sieci rozległych [WAN], routery 

do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfro-
wych, komputerowe koncentratory sieciowe, koncentratory 
sieciowe [HUB], koncentratory połączeń, bezprzewodowe 
przełączniki, komputerowe przełączniki sieciowe, przełącz-
niki danych, przełączniki dostępowe, oprogramowanie 
do uwierzytelniania, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN], punkty 
dostępu do sieci lokalnych [LAN] używane do łączenia użyt-
kowników sieci komputerowych, oprogramowanie do wy-
krywania zagrożenia, oprogramowanie komputerowe 
do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, opro-
gramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elek-
tronicznej, prywatne centrale telefoniczne (PBX), 37 instalo-
wanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego 
i bezprzewodowych sieci LAN, konserwacja i naprawa sieci 
komputerowych, instalacja sieci komputerowych, instalacja, 
konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych 
i technologii informacyjnej, 38 udostępnianie usług Wirtual-
nej Sieci Prywatnej [VPN], dzierżawa lokalnych sieci kompu-
terowych, obsługa lokalnych sieci komputerowych, zapew-
nianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie do-
stępu do danych w sieciach komputerowych, udostępnia-
nie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostępu 
do prywatnych sieci komputerowych za pośrednictwem 
Internetu, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, zapew-
nianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, bez-
pieczna poczta elektroniczna, wynajem routerów teleko-
munikacyjnych, komunikacja za pośrednictwem wirtual-
nych sieci prywatnych [VPN], usługi bezprzewodowych 
central PBX, świadczenie usług komunikacji głosowej przez 
Internet, usługi komunikacji głosowej za pomocą protoko-
łów internetowych [VOIP], komunikacja za pośrednictwem 
systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR], za-
pewnienie zdalnej komunikacji, 41 organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, usługi szkoleniowe doty-
czące stosowania technologii informatycznej, 42 usługi 
w zakresie sieciowych zapór komputerowych, poradnictwo 
informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, zdalne administrowanie serwerem, usługi zdalnego 
tworzenia kopii zapasowych komputera, tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi 
tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z kompute-
rowych dysków twardych, projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, do-
radztwo technologiczne, doradztwo techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa, doradztwo techniczne dotyczące obsługi 
komputerów, doradztwo techniczne związane z programo-
waniem komputerów, doradztwo techniczne związane 
z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo tech-
niczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo techniczne związa-
ne z instalacją i konserwacją oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i progra-
mów komputerowych, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego 
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, instalacja, 
konserwacja, aktualizacja, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego usługi migracji danych, anali-
zowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego 
w celu ochrony danych, monitorowanie systemów kompu-
terowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, usługi programowania komputerowego w zakresie 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, naprawa [konser-
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wacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, in-
stalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompute-
rowego dla systemów komputerowych, integracja syste-
mów i sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci 
komputerowych, konfiguracja sprzętu komputerowego 
za pomocą oprogramowania, instalacja, konfigurowanie 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do ce-
lów wymiany treści online, usługi w zakresie instalowania 
i konserwacji oprogramowania komputerowego, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradz-
two w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, 
ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test 
wzorcowy, odtwarzanie baz danych, opracowywanie i te-
stowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i opro-
gramowania, opracowywanie oprogramowania do bez-
piecznych operacji w sieci, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie 
obsługi sieci komputerowych, wypożyczanie oprogramo-
wania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, świadczenie 
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci 
elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakre-
sie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skom-
puteryzowanych transakcji, usługi w zakresie uwierzytelnia-
nia, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, usługi uwierzytelniania (kontrola) wiado-
mości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi 
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za po-
mocą telekomunikacji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwie-
rzytelnianie informacji, wiadomości i danych, administracja 
serwerów, administracja serwerami pocztowymi, zapewnia-
nie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami 
komputerowymi, usługi w zakresie sieci komputerowej, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosują-
cych różne środowiska oprogramowania, usługi bezpie-
czeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed niele-
galnym dostępem do sieci, administrowanie prawami użyt-
kowników w sieciach komputerowych, aktualizacja stron 
głównych do sieci komputerowych, usługi w zakresie ochro-
ny przed spamem, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie 
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, wypożyczanie oprogramowania operacyjne-
go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie siecio-
wych zapór komputerowych, wirtualizacja serwerów, wirtu-
alizacja sieci, tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN), 
monitoring, usługi migracji i relokacji danych, usługi polega-
jące na tworzeniu aplikacji webowych, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, opracowywanie 
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, pro-
fesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu-
terowego, usługi testowania obciążenia stron interneto-
wych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 511346 (220) 2020 03 11
(731) PROJECT ZERO WASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.03.06, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, reklama 
i usługi reklamowe, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej fran-
chisingu, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w za-
kresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 41 świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ekologią, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
edukacyjne związane z ochroną środowiska, 45 udzielanie li-
cencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich.

(210) 511373 (220) 2020 03 11
(731) BOSTON CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSTON CLINIC MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, 
kosmetyki organiczne, płynne kremy [kosmetyki], kosmety-
ki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], maseczki 
do skóry [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kosme-
tyki w postaci płynów, olejki do ciała [kosmetyki], peelingi 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosme-
tyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, toniki do twarzy 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawil-
żające kremy do skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, nawil-
żające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowa-
nia na skórę, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], środ-
ki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-
tyki, 16 poradniki [podręczniki], podręczniki [książki], książki 
informacyjne, broszury, broszury drukowane, medyczne 
czasopisma fachowe, 35 usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów ko-
smetycznych, badania marketingowe w dziedzinie kosmety-
ków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji 
urody, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzeda-
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ży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 44 zabiegi 
kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, analiza kosmetyczna, 
usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, do-
radztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, badania 
medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
poradnictwo medyczne, kliniki medyczne, pomoc medycz-
na, usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, 
usługi pomocy medycznej, usługi spa medycznych, usługi 
klinik zdrowia [medyczne], usługi klinik medycznych, usługi 
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produk-
tów medycznych.

(210) 511375 (220) 2020 03 11
(731) BOSTON CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Sura SkinPro

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, 
kosmetyki organiczne, płynne kremy [kosmetyki], kosmety-
ki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], maseczki 
do skóry [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kosme-
tyki w postaci płynów, olejki do ciała [kosmetyki], peelingi 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosme-
tyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, toniki do twarzy 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawil-
żające kremy do skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, nawil-
żające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowa-
nia na skórę, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], środ-
ki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-
tyki, 16 poradniki [podręczniki], podręczniki [książki], książki 
informacyjne, broszury, broszury drukowane, medyczne 
czasopisma fachowe, 35 usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów ko-
smetycznych, badania marketingowe w dziedzinie kosmety-
ków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji 
urody, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach 

w zakresie kosmetyków, usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 44 zabiegi 
kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, analiza kosmetyczna, 
usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, do-
radztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, badania 
medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
poradnictwo medyczne, kliniki medyczne, pomoc medycz-
na, usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, 
usługi pomocy medycznej, usługi spa medycznych, usługi 
klinik zdrowia [medyczne], usługi klinik medycznych, usługi 
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produk-
tów medycznych.

(210) 511388 (220) 2020 03 13
(731) ORŁOWSKI MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVINOLA

(531) 16.01.16, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 pojemniki na płyty kompaktowe, pojemniki 
przystosowane do przechowywania płyt kompaktowych, 
pojemniki na płyty gramofonowe, pojemniki przystosowane 
do przechowywania płyt gramofonowych, płyty gramofo-
nowe, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, płyty kompak-
towe, płyty kompaktowe audio, portfele do przechowywa-
nia płyt kompaktowych, nagrane kasety magnetofonowe.

(210) 511395 (220) 2020 03 12
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CENTRALNE LABORATORIUM Dozoru 

Technicznego

(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 511400 (220) 2020 03 12
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CLDT
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(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 511416 (220) 2020 03 12
(731) CZARNOWSKI JACEK CETUS CONSULTING, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SALES SCANNER
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt 
przedsiębiorstw, audyt w zakresie sprzedaży towarów 
i usług, audyt on-line i na odległość, 42 audyt jakości towa-
rów i usług, certyfikacja (kontrola jakości).

(210) 511417 (220) 2020 03 12
(731) ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAGRE AIR & TEMPERATURE SYSTEMS

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne 
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, centralne in-
stalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], domowe 
instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczenia powietrza, sys-
temy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacje 
ogrzewania podłogowego, instalacje wentylacyjne, instala-
cje do wentylacji, elektryczne instalacje grzewcze, 37 instala-
cja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, insta-
lacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), instalowanie oraz naprawa systemów klimatyza-
cyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], naprawa urzą-
dzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń 
do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, regularne serwi-
sowanie urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie 
urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń 
do ogrzewania, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjne-
go, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, moder-
nizacja instalacji do ogrzewania budynków, usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
instalacja urządzeń wentylacyjnych, modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, 42 projektowanie i planowanie 
techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie instalacji 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo techniczne, 
projektowanie techniczne i doradztwo.

(210) 511441 (220) 2020 03 13
(731) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielawa

(540) (znak słowny)
(540) Dusza Regionu Zamknięta w Piwie
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 511442 (220) 2020 03 13
(731) CHEMIROL PIEKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfesjonalnyRolnik

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysył-
kowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz 
poprzez ofertę bezpośrednią: materiałów opałowych, narzę-
dzi i produktów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, w tym środków ochrony roślin, nasion, materiału 
siewnego, nawozów i pasz, skup i sprzedaż płodów rolnych, 
doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, 
doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, udzielanie informacji dotyczących działalno-
ści gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi 
organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym lub 
handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, 
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w pra-
sie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz 
danych.

(210) 511475 (220) 2020 03 16
(731) KOMÓR MARCIN, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ
(510), (511) 16 materiały drukowane zawierające instrukcje, 
regulaminy i zasady dotyczące gier sportowych w tym gier 
w piłkę, 41 nauczanie gry w piłkę nożną, usługi edukacyjne 
i instruktażowe w zakresie sportu w tym gier w piłkę, usługi 
wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sporto-
wych.

(210) 511478 (220) 2020 03 10
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ w pracy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15, 26.01.16, 26.02.14, 14.07.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, ciekłych 
i gazowych, 36 usługi obrotu papierami wartościowymi 
w dziedzinie energetyki w postaci świadectw pochodzenia 
na energię odnawialną, 39 usługi w zakresie: przesyłania, dys-
trybucji i dostarczania energii elektrycznej, mocy, powietrza, 
ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej 
i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycz-
nej i cieplnej, usługi zaopatrywania w energię elektryczną 
i cieplną, usługi dystrybucji i zaopatrywania w wodę, odpro-
wadzania ścieków.

(210) 511479 (220) 2020 03 10
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ dla dobra dziecka

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.14, 04.05.21, 02.09.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, ciekłych 
i gazowych, 36 usługi obrotu papierami wartościowymi 
w dziedzinie energetyki w postaci świadectw pochodzenia 
na energię odnawialną, 39 usługi w zakresie: przesyłania, dys-
trybucji i dostarczania energii elektrycznej, mocy, powietrza, 
ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej 
i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycz-
nej i cieplnej, usługi zaopatrywania w energię elektryczną 
i cieplną, usługi dystrybucji i zaopatrywania w wodę, odpro-
wadzania ścieków.

(210) 511480 (220) 2020 03 10
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ dla dobra dziecka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 04.05.21, 02.09.15, 26.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, ciekłych 
i gazowych, 36 usługi obrotu papierami wartościowymi 
w dziedzinie energetyki w postaci świadectw pochodzenia 
na energię odnawialną, 39 usługi w zakresie: przesyłania, dys-
trybucji i dostarczania energii elektrycznej, mocy, powietrza, 
ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej 
i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycz-
nej i cieplnej, usługi zaopatrywania w energię elektryczną 
i cieplną, usługi dystrybucji i zaopatrywania w wodę, odpro-
wadzania ścieków.

(210) 511487 (220) 2020 03 13
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BECZKA ŚMIECHU

(531) 07.15.05, 07.15.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane 
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, mate-
riały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach foto-
graficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, 

magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki da-
nych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania 
danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji  
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 zabawki, zabaw-
ki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, za-
bawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub repro-
dukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo, 
zabawki edukacyjne, klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe, 
gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, 
gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry kar-
ciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, 
figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.

(210) 511493 (220) 2020 03 16
(731) MOKROGULSKA MAŁGORZATA SELF LOVE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Self Love
(510), (511) 18 kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kuferki 
na kosmetyki, torby, torby na ramię, torby z materiału, torby 
płócienne, torebki, damskie torebki, torebki wieczorowe, to-
rebki-paski, torebki ze skóry, kopertówki, portfele, portfele 
ze skóry, portmonetki, organizery, etui na klucze, etui, futerały 
na dokumenty, etui na karty kredytowe, etui na banknoty, po-
krowce podróżne na ubrania, plecaki, paski do torebek, toreb-
ki futrzane, parasole, 25 sukienki damskie, skórzane sukienki, 
damskie sukienki na uroczystości, sukienki skórzane, suknie 
wieczorowe, kombinezony damskie jednoczęściowe- playsuit, 
kombinezony, bluzki, spódnice, spódnico-spodnie, damskie 
luźne topy, topy- odzież, koszule, kurtki- odzież, kurtki, kurtki 
bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, płaszcze i kurtki futrza-
ne, kurtki zamszowe, spodnie od dresu, spodnie nieformalne, 
spodnie dresowe, spodnie skórzane, krótkie spodnie, spodnie, 
spodenki, szorty, body- odzież, dżinsy, odzież dżinsowa, ko-
szulki z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo, 
ubrania codzienne, odzież, sukienki, sukienki mini, sukienki 
średniej długości- midi, sukienki długie- maxi, sukienki wieczo-
rowe, kombinezony damskie jednoczęściowe, spódnice mini, 
spódnice midi, spódnice maxi, koszule dżinsowe, bluzki koszu-
lowe, marynarki, kurtki skórzane, płaszcze, płaszcze skórzane, 
szorty skórzane, spodenki skórzane, T-shirty, koszulki, bluzy, 
bluzy dresowe z kapturem, bluzy dresowe bez kaptura, bluzy 
dresowe bez pleców, długie bluzy dresowe, legginsy, futra, ko-
żuchy, paski, paski z materiału, paski z imitacji skóry do odzieży, 
paski skórzane do odzieży.

(210) 511495 (220) 2020 03 16
(731) BOGDAŃSKI DARIUSZ PASIEKA WIOSENNA, 

Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASIEKA WIOSENNA

(531) 05.05.20, 03.13.04, 26.05.04, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 4 wosk pszczeli do produkcji świec, wosk 
pszczeli, świeczki, świece, 20 ule, ramki na plastry miodu 
do uli, zaczątki plastrów do uli, 30 miód, cukry, naturalne 
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słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
propolis, propolis- kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele, 
31 pszczoły, pszczeli pyłek jako materiał surowy, nieprzetwo-
rzony pyłek pszczeli, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, 
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowi-
skiem, pokazy edukacyjne, 44 usługi pszczelarskie.

(210) 511499 (220) 2020 03 17
(731) KONCEPT GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sing Sing
(510), (511) 43 restauracje, przygotowywanie żywności, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 511501 (220) 2020 03 16
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, preparaty popra-
wiające kondycję gleby, organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, pokrycia humusowe, humus, 
podłoża do upraw, preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 511502 (220) 2020 03 16
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, preparaty popra-
wiające kondycję gleby, organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, pokrycia humusowe, humus, 
podłoża do upraw, preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 511512 (220) 2020 03 16
(731) KARWACKI JERZY DEVO, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Devo

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 20 barki ruchome jako meble, beczki nieme-
talowe, bębny niemechaniczne niemetalowe do nawijania 
przewodów giętkich, biurka jako meble, budy dla zwierząt 

domowych, bufety ruchome jako meble, corozo, dekoracje 
przestawne, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, 
drzwi do mebli, dybie niemetalowe, dzieła sztuki z drewna 
wosku lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty jako meble, 
hydrostatyczne łóżka nie do celów leczniczych, kadzie nie-
metalowe, karnisze do zasłon, kartoteki jako meble, kasety 
drewniane lub z tworzyw sztucznych, kastry niemetalo-
we, klamki do drzwi niemetalowe, kojce dla dzieci, kołki 
do ścian niemetalowe, kołyski, komody, kontuary, kosze 
niemetalowe, kosze rybackie, kozły jako stojaki meblowe, 
kółka do zasłon, kredensy, krzesła, kształtki na ramy obra-
zów, kwietniki jako meble, leżaki, lustra, ławy jako meble, łó-
żeczka dla małych dzieci, łóżka, łóżka szpitalne, łóżka wod-
ne nie do celów leczniczych, manekiny, materace, meble, 
meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, musz-
le, osłony do kominków, osprzęt do drzwi niemetalowy, 
osprzęt do łóżek niemetalowy, osprzęt do mebli niemetalo-
wy, osprzęt do okien niemetalowy, osprzęt do trumien nie-
metalowy, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
palety transportowe niemetalowe, parawany jako meble, 
półki biblioteczne, półki magazynowe, półki meblowe, pu-
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, ramki 
do haftowania, regały jako meble, rolki do zasłon, rzeźnicze 
stoły, sekretery, serwantki, siedzenia jako meble, skrzynie 
niemetalowe, skrzynki na zabawki, sofy, stoiska wysta-
wowe, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki 
na parasole, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki rucho-
me pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły kreślarskie, 
stoły metalowe, stoły warsztatowe, szafki na akta, szafki 
na lekarstwa, szafki na ręczniki jako meble, szafki niemeta-
lowe do przechowywania żywności, szafki pod umywalki, 
szuflady, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice 
ogłoszeniowe, taborety jako podnóżki, toaletki jako meble, 
trumny, wieszaki na ubrania, ule, urny pogrzebowe, wózki 
barowe ruchome do podawania herbat, wózki meblowe, 
wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci, 
wykończeniowe elementy plastikowe do mebli, zasuwki 
drzwiowe niemetalowe, zawiasa niemetalowa, zawory wo-
dociągowe z tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe 
i nie murowane, żerdzie niemetalowe, 35 badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana 
dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni sklepu oraz sklepu interneto-
wego z wyrobami: budowlanymi, z drewna, korka, słomy, 
materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów do wypla-
tania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, biopaliw, 
komponentów paliw, komponentów biopaliw, mieszanin 
paliw, mieszanin biopaliw, elektrycznymi, energetycznymi, 
elektronicznymi, informatycznymi, agd, sprzętu sanitarne-
go do łazienek i kuchni.

(210) 511513 (220) 2020 03 16
(731) MORENA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MORENA METAL
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(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 zbieranie wyrobów nadających się do prze-
tworzenia (transport), 40 recykling odpadów i śmieci.

(210) 511522 (220) 2020 03 16
(731) SKURAS ANASTAZJA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

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

(210) 511524 (220) 2020 03 16
(731) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  

IM. JERZEGO REGULSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego 

im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej

(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, afisze, albumy, 
blankiety, broszury, druki, formularze, kalendarze, katalogi, 
naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publi-
kacje drukowane, rysunki, skorowidze, skoroszyty na doku-
menty, zakładki do książek, ulotki, poradniki, teczki, materiały 
instruktażowe i szkoleniowe, 35 badania marketingowe, 
badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, outsourcing, pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, sondaże opinii, prognozy 
ekonomiczne, udzielanie wsparcia biznesowego, wsparcia 
w zakresie zarządzania, wsparcia administracyjnego osobom 
i podmiotom w związku z realizacją celów fundacji, inicjowa-
nie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów 
służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji działań 
podmiotów samorządowych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, agencje informacyjne, public relations, usługi 
konsultingowe w kwestiach ekonomicznych, usługi konsul-
tingowe w kwestiach rozwoju lokalnego gmin i powiatów, 
usługi konsultingowe w kwestiach opracowywania strategii 
działania przedsiębiorstw, marketing, doradztwo i pomoc 
w zakresie marketingu przedsiębiorstwa, przygotowywanie 
dokumentów (prace biurowe), pomoc w przygotowywa-
niu dokumentów, wynajem sprzętu biurowego, informacja 
o powyższych usługach, 41 edukacja, informacja o edukacji, 
nauczanie, instruktaże, organizowanie, prowadzenie i ob-
sługa konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, forów, organizowanie prelekcji, orga-
nizowanie konkursów, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków, 
także w formie elektronicznej, publikowanie książek, publi-
kowanie tekstów, inne niż teksty reklamowe, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów, 
innych niż reklamowych, organizowanie wystaw z dziedzin 

kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, wynajem sprzę-
tu konferencyjnego, usługi konsultingowe w kwestiach roz-
woju oświaty, usługi wydawnicze, informacja o powyższych 
usługach.

(210) 511525 (220) 2020 03 17
(731) GÓRSKA MAŁGORZATA, Trzebiel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Borówkowe Zacisze

(531) 05.07.09, 09.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 surowe produkty rolne, surowe produkty 
ogrodnicze, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, za-
rodniki do celów rolniczych, jagody, świeże owoce, świeże 
owoce, orzechy, warzywa i zioła, sadzonki do zasadzenia.

(210) 511575 (220) 2020 03 13
(731) ŻYŁA BOGUSŁAW PRIMO NIERUCHOMOŚCI, 

Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY SKI RESORT

(531) 01.01.05, 01.01.09, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem aparta-
mentów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu apartamentów, usługi pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
43 usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
i zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, apartamentach 
na wynajem.

(210) 511576 (220) 2020 03 16
(731) PERFECT FIT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM PLANNER
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(531) 21.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 zapewnienie dostępu do portali interneto-
wych na rzecz osób trzecich.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 511578 (220) 2020 03 18
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) (znak słowny)
(540) ACOVIR
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, my-
dła, środki piorące i czyszczące, płyny do mycia naczyń, płyny 
do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, prosz-
ki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, 
wata do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia pojaz-
dów, detergenty do samochodów, szampony do pojazdów, 
płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do po-
lerowania pojazdów oraz ich opon, preparaty czyszczące 
do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, prepara-
ty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski 
samochodowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, wosk krawiecki i szewski, kosmetyki pie-
lęgnacyjne i upiększające, środki toaletowe i perfumeryjne, 
dezodoranty osobiste, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezyn-
fekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, pieluchy dla 
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki 
higieniczne dla kobiet, preparaty opatrunkowe przezna-
czone dla celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty 
i środki farmaceutyczne, preparaty witaminowe do celów 
leczniczych, preparaty i środki lecznicze stosowane w lecze-
niu ludzi i zwierząt.

(210) 511596 (220) 2020 03 18
(731) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIMO

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(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 online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych- ulotek, broszur, ulo-
tek informacyjnych i próbek, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama na billboardach elektronicznych, 

reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my telewizyjne, reklamy online, usługi reklamowe obejmu-
jące promowanie działań zwiększających świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie chorób, promocja sprzedaży, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie badań genetycznych- testów i analiz, badań 
przesiewowych, 42 badania biologiczne, badania klinicz-
ne i badania medyczne, próby kliniczne, przeprowadzanie 
prób klinicznych produktów farmaceutycznych, badania 
genetyczne, badania przesiewowe DNA do celów badań 
naukowych, badania naukowe, usługi badawczo-rozwojo-
we, analizy biologiczne, analizy chemiczne, analizy labo-
ratoryjne, medyczne usługi laboratoryjne, usługi inżynierii 
genetycznej, usługi laboratorium badań biologicznych, ba-
dania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, 
44 analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania 
DNA do celów medycznych- badania przesiewowe, badania 
genetyczne do celów medycznych, usługi diagnostyki me-
dycznej- testy i analizy, usługi w zakresie medycyny i zdro-
wia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, 
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) 511600 (220) 2020 03 18
(731) JANICKA-DYLĄG ELŻBIETA ANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJABIŻUTERIApl

(531) 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamie-
ni szlachetnych i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, 
wyroby jubilerskie- biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, 
akcesoria do biżuterii, artykuły ozdobne- ozdóbki lub biżu-
teria do użytku osobistego, artykuły ozdobne- ozdoby lub 
biżuteria do użytku osobistego, biżuteria damska, biżuteria 
dla dzieci, biżuteria osobista, wyroby jubilerskie dla zwierząt, 
wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metala-
mi szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw 
sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali 
szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu po-
krywanego metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wy-
konane z łańcuszka typu kord, wyroby jubilerskie wykonane 
z brązu, wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, 
wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie 
z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami 
szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, 
wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubiler-
skie z perłami, wyroby jubilerskie ze szkła, sztuczna biżuteria, 
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sztuczna biżuteria na ciało, pierścionki złote, pierścionki zarę-
czynowe, pierścionki- wyroby jubilerskie, sygnety, obrączki 
ślubne, łańcuszki- biżuteria, krzyżyki- biżuteria, kolczyki, biżu-
teria ze złota, biżuteria ze złotem, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów jubilerskich, 39 dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie.

(210) 511602 (220) 2020 03 18
(731) JANICKA-DYLĄG ELŻBIETA ANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ade Art

(531) 25.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, pozostałe artykuły z metali szlachetnych 
oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, 
wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, ak-
cesoria do biżuterii, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, biżuteria damska, biżuteria dla dzie-
ci, biżuteria osobista, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, kol-
czyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], obrączki ślubne, 
pierścionki zaręczynowe, pierścionki (wyroby jubilerskie), 
sygnety, spinki do mankietów, spinki do krawatów, sztucz-
na biżuteria, sztuczna biżuteria na ciało, wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyro-
by jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie pokryte 
stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte me-
talami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw 
sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokry-
wanego metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane 
ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane 
z łańcuszka typu kord, wyroby jubilerskie wykonane z brązu, 
wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, wyroby 
jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamie-
niami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachet-
nymi, wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby ju-
bilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie ze szkła, 
wyroby jubilerskie z perłami, 35 usługi reklamowe w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie.

(210) 511630 (220) 2020 03 18
(731) PRIMAVIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GądkiI
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primavika

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, konserwowane, suszo-
ne, marynowane, gotowane owoce i warzywa gotowe dania 
warzywne, koncentraty pomidorowe, przetworzone buraki, 
ciecierzyca przetworzona, pasty na bazie roślin strączkowych, 
pasty owocowe i warzywne, pasty na bazie orzechów, gotowe 
produkty warzywne, potrawy głównie składające się z warzyw, 
tłuszcze roślinne do celów spożywczych, galaretki, dżemy, 
kompot, tahini - pasta z ziarna sezamowego, hummus, zupy, 
zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, koktajle mleczne, napoje 
mleczne, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko 
migdałowe, substytuty mleka, napoje na bazie owsa- substy-
tuty mleka, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mle-
ka, substytuty mięsa na bazie warzyw, 30 produkty do smaro-
wania na bazie orzechów, masło z nasion, masło z orzechów, 
masło arachidowe, masło migdałowe, masło z orzechów ner-
kowca, masło kakaowe, gotowe dania z ryżu, słodycze, musz-
tarda, ketchup, pasta fasolowa, pasta migdałowa, pasta seza-
mowa, pasta wasabi, pasty na bazie przetworzonych ziaren 
zbóż, kombucha, herbata, zielona herbata, napoje sporządzo-
ne z herbaty, 32 napoje bezalkoholowe, soki, soki owocowe, 
soki warzywne, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, 
warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie za-
wierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe.

(210) 511653 (220) 2020 03 19
(731) GRZYB ANGELIKA, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA DESIGN

(531) 20.01.03, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne i urba-
nistyczne, projektowanie i aranżacja wnętrz, doradztwo 
w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, projektowanie 
dekoracji wnętrz, dekoracja wnętrz, projektowanie wystaw 
i dekoracji okazjonalnych, projektowanie mebli i drobnych 
elementów architektonicznych, doradztwo w zakresie opra-
cowania funkcjonalności, doboru kolorystyki, kształtowania 
przestrzeni, użycia materiałów wykończeniowych w miesz-
kaniach, domach, lokalach użytkowych.

(210) 511735 (220) 2020 03 20
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) REPAFEN
(510), (511) 3 nieleczniczy żel-kosmetyk, 5 preparat w po-
staci żelu do stosowania na miejsca po urazach.

(210) 511821 (220) 2020 03 24
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW EKO UCZTA DRÓB PREMIUM Udka 
z kurczaka WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA 
GMO BEZ ANTYBIOTYKÓW Z WOLNEGO WYBIEGU

(531) 03.07.03, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.15, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami.

(210) 511822 (220) 2020 03 24
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 WĘDLINY z BORÓW GRUPA SOKOŁÓW

(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 05.01.16, 26.04.06, 26.04.07, 
26.11.12, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami.

(210) 511823 (220) 2020 03 24
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EKO UCZTA DRÓB PREMIUM Filety 

z kurczaka WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA 
GMO BEZ ANTYBIOTYKÓW Z WOLNEGO WYBIEGU

(531) 03.07.03, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.15, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 29 mięso, wędliny, drób, wyroby z mięsa, wy-
roby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
salami.

(210) 511824 (220) 2020 03 24
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.14, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 płyny do mycia, środki do mycia rąk, 5 prepara-
ty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące i antyseptyczne, 
płyny dezynfekujące (inne niż mydło).

(210) 511825 (220) 2020 03 24
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.14, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 płyny do mycia, środki do mycia rąk, 5 prepara-
ty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące i antyseptyczne, 
płyny dezynfekujące (inne niż mydło).

(210) 511826 (220) 2020 03 24
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 płyny do mycia, środki do mycia rąk, 5 prepara-
ty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące i antyseptyczne, 
płyny dezynfekujące (inne niż mydło).

(210) 511851 (220) 2020 03 24
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Soraya OAT Therapy
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
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ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 511852 (220) 2020 03 26
(731) R&D HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) R&D HUB
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologicz-
ne, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie nauk przyrodni-
czych, usługi projektowania, usługi badawczo-rozwojowe, 
analiza naukowa, badania naukowe.

(210) 511858 (220) 2020 03 21
(731) MERITUM-K. PIECHÓWKA SPÓŁKA JAWNA,  

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERITUM Sp.J

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie roszczeniami ubezpiecze-
niowymi, badania dotyczące ubezpieczeń, komputerowe 
przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, likwidacja 
szkód, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż 
na życie, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, przetwa-
rzanie roszczeń z tytułu umów reasekuracji, skomputeryzo-
wane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi 
doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi 
informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi informa-
cyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, 
zaspokajanie roszczeń z tytułu umów reasekuracji, szacowa-
nie strat, ocena strat ubezpieczeniowych, 45 usługi praw-
ne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi wsparcia 
prawnego, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi moni-
torowania prawnego, kompilacja informacji prawnych, po-
średnictwo w procedurach prawnych, doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usłu-
gi prawne w zakresie mediacji, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, doradztwo związane z osobistymi spra-
wami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań praw-
nych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udostępnianie 
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem 
strony internetowej.

(210) 511859 (220) 2020 03 21
(731) COSMETIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR. WHITENING

(531) 02.09.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty wybielające do zębów, kremy wy-
bielające do zębów, żele do wybielania zębów, pasty wy-
bielające do zębów, paski wybielające zęby, pasta do zębów, 
środki do polerowania zębów, płyny do czyszczenia zębów, 
preparaty do pielęgnacji zębów, nielecznicze pasty do zę-
bów, preparaty do czyszczenia zębów, płyn do czyszczenia 
zębów, środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy 
ustnej, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, zestawy 
produktów do higieny jamy ustnej, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa następujących towarów: preparaty wybielające 
do zębów, kremy wybielające do zębów, żele do wybiela-
nia zębów, pasty wybielające do zębów, paski wybielające 
zęby, pasta do zębów, środki do polerowania zębów, płyny 
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, nie-
lecznicze pasty do zębów, preparaty do czyszczenia zębów, 
płyn do czyszczenia zębów, środki do mycia zębów, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji jamy ustnej i zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nie-
lecznicze spraye do jamy ustnej, niemedyczne płyny do płu-
kania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy ust-
nej.

(210) 511860 (220) 2020 03 23
(731) BIERNAT BEATA JOANNA, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MM MADAM MISSY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.02
(510), (511) 25 bielizna osobista, body [bielizna], buty spor-
towe, buty za kostkę, daszki do czapek, espadryle buty lub 
sandały, garnitury, futra [odzież], etole [futra], kamizelki, kie-
szenie do odzieży, kombinezony [odzież], koszule, koszu-
le z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki 
[odzież], legginsy, majtki damskie, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki 
bez rękawów, podszewki gotowe [część garderoby], pończo-
chy, poncza, pulowery, poszetki, rajstopy, rękawiczki, skarpet-
ki, spódnice, spódnico-spodenki, swetry, sukienki na szelkach 
do noszenia na bluzkę, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, turbany.

(210) 511882 (220) 2020 03 25
(731) EDUCARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
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(540) inspirownik
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach, hurtowniach oraz na stronie inter-
netowej w ramach sklepu internetowego, z zakresu: arty-
kułów przedszkolnych i szkolnych, pomocy dydaktycznych 
i naukowych, pomocy Montessori, gier, zabawek, artykułów 
papierniczych, książek, mebli i wyposażenia sal przedszkol-
nych, sprzętu multimedialnego, materiałów dydaktycznych 
i szkoleniowych, sprzętu sportowego, artykułów oraz ele-
mentów do wyposażenia i budowy placów zabaw i boisk 
sportowych,, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, prowadze-
nie i organizowanie kursów i szkoleń edukacyjnych i peda-
gogicznych, 42 edukacyjne portale internetowe - tworzenie, 
administrowanie, projektowanie i wdrażanie programów 
komputerowych oraz kompleksowych systemów informa-
tycznych, tworzenie i administrowanie systemów obsługi 
klienta dostępnych przez Internet, tworzenie i administrowa-
nie stron WWW.

(210) 511883 (220) 2020 03 25
(731) EDUCARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) lekcjownik
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach, hurtowniach oraz na stronie inter-
netowej w ramach sklepu internetowego, z zakresu: arty-
kułów przedszkolnych i szkolnych, pomocy dydaktycznych 
i naukowych, pomocy Montessori, gier, zabawek, artykułów 
papierniczych, książek, mebli i wyposażenia sal przedszkol-
nych, sprzętu multimedialnego, materiałów dydaktycznych 
i szkoleniowych, sprzętu sportowego, artykułów oraz ele-
mentów do wyposażenia i budowy placów zabaw i boisk 
sportowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, prowadze-
nie i organizowanie kursów i szkoleń edukacyjnych i peda-
gogicznych, 42 edukacyjne portale internetowe - tworzenie, 
administrowanie, projektowanie i wdrażanie programów 
komputerowych oraz kompleksowych systemów informa-
tycznych, tworzenie i administrowanie systemów obsługi 
klienta dostępnych przez Internet, tworzenie i administrowa-
nie stron WWW.

(210) 511886 (220) 2020 03 26
(731) Monsoon Beverages LLC, Billings, US
(540) (znak słowny)
(540) PACIFIC ROOTS KAVA
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki, soki owo-
cowe, napoje owocowe, syropy i inne bezalkoholowe prepa-
raty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje owoco-
we, wody mineralne [napoje].

(210) 511921 (220) 2020 03 27
(731) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Aquantic
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne.

(210) 511925 (220) 2020 03 27
(731) POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Sanavit
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły medyczne i weterynaryjne.

(210) 511946 (220) 2020 03 28
(731) MOTO PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIAUTOSERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów 
spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, części do zespołów napędowych, jezdnych i po-
szycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojazdach, 
resory amortyzujące samochodowe, hamulce do pojazdów, 
klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe samo-
chodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, kierunkow-
skazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, luster-
ka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, wycieraczki 
do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe stanowiące do-
datkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy do pojazdów 
lądowych, wózki, rowery, opony (ogumienie), dętki do opon, 
35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybucja materiałów 
reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej zwią-
zanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi w zakresie promo-
cji sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie 
tekstów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części 
zamiennych i akcesoriów do naprawy i obsługi pojazdów 
w wyspecjalizowanym sklepie i lub hurtowni lub przez Inter-
net (e-sklep) oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego wykorzystując zamówienie korespon-
dencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi 
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, 
usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promocyj-
ne i marketingowe, usługi w zakresie sprzedaży elektroni-
ki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych 
i sprzętu czyszczącego, urządzeń i instalacji do oświetlania, 
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, dywaników samocho-
dowych, pokryć podłogowych, mat drzwiowych, klejów, 
preparatów do odmrażania, preparatów zapobiegających 
zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów antykorozyjnych, 
olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych 
i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży konwencjonalnej 
jak i przez Internet, pośrednictwo i doradztwo handlowe 
w handlu pojazdami, informacja handlowa dotycząca po-
jazdów lądowych, usługi agencji eksportowych i importo-
wych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizo-
wania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona 
w ramach umowy franchisingowej, prowadzenie przedsta-
wicielstw podmiotów zagranicznych w kraju oraz reklamy 
ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie kojarze-
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nia kontrahentów handlowych, prowadzenie kompute-
rowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamowania 
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 37 obsługa 
i naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi i napraw pojaz-
dów, doradztwo specjalistyczne w zakresie serwisowania 
pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, bieżni-
kowanie i wulkanizacja opon, regeneracja silników i części 
samochodowych zużytych lub częściowo zniszczonych, 
montaż i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwia-
jących obsługę pojazdów oraz usługi serwisowe systemów 
i urządzeń branży motoryzacyjnej, 42  usługi badania i oce-
ny stanu technicznego pojazdów.

(210) 511954 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wine of South Africa AFRICANT Pinotage  

Medium Dry

(531) 29.01.15, 03.02.09, 05.01.03, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 33 wina.

(210) 511956 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TiM z miłości do wina 11111000110

(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.17
(510), (511) 30 kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, herbata, kakao, dodatki smakowe i przyprawy, cia-
sta, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], syropy smakowe, 32 mineralne (wody 
-) [napoje], gazowana woda mineralna, woda mineralna, 
wody mineralne, wody mineralne i gazowane, bezalkoholo-
we napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe 
[napoje], soki warzywne, lemoniady (syropy do -), napoje (sy-
ropy do -), piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwo-
warskie, wina bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, 33 napo-
je na bazie wina, musujące białe wina, musujące wina czer-

wone, aperitify na bazie wina, wina, wina alkoholowe, wina 
deserowe, wina grzane, wina musujące, wina naturalnie mu-
sujące, wina niemusujące, wina o chronionej nazwie pocho-
dzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, 
wina stołowe, wina wzmacniane, cydr, miód pitny, wódka, 
whisky, 35 usługi informacji handlowej w zakresie wina, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, usługi marketingowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, kampanie marke-
tingowe, konsultacje związane z organizacją kampanii pro-
mocyjnych na rzecz firm, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, przygotowywanie kampanii reklamowych.

(210) 511957 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TiM z miłości do wina #jubileusz30lecia 11111000110

(531) 05.05.20, 05.05.21, 11.03.01, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.15, 
21.01.16

(510), (511) 30 kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, herbata, kakao, dodatki smakowe i przyprawy, cia-
sta, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], syropy smakowe, 32 mineralne (wody 
-) [napoje], gazowana woda mineralna, woda mineralna, 
wody mineralne, wody mineralne i gazowane, bezalkoholo-
we napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe 
[napoje], soki warzywne, lemoniady (syropy do -), napoje (sy-
ropy do -), piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwo-
warskie, wina bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, 33 napo-
je na bazie wina, musujące białe wina, musujące wina czer-
wone, aperitify na bazie wina, wina, wina alkoholowe, wina 
deserowe, wina grzane, wina musujące, wina naturalnie mu-
sujące, wina niemusujące, wina o chronionej nazwie pocho-
dzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, 
wina stołowe, wina wzmacniane, cydr, miód pitny, wódka, 
whisky, 35 usługi informacji handlowej w zakresie wina, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, usługi marketingowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, kampanie marke-
tingowe, konsultacje związane z organizacją kampanii pro-
mocyjnych na rzecz firm, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, przygotowywanie kampanii reklamowych.

(210) 511965 (220) 2020 03 26
(731) PIŁAT PAWEŁ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DR PILAT
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy dermatologiczne, inne niż 
lecznicze, 5 suplementy diety, preparaty dermatologicz-
ne, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie arty-
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kułów kosmetycznych, dermatologicznych i okulistycznych, 
a także suplementów diety za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 44 usługi medyczne, 
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, udostępnia-
nie informacji medycznych w zakresie dermatologii, usługi 
okulistyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 511969 (220) 2020 03 26
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kaczka ZAGRODOWA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.06, 06.07.11, 25.03.03
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe zwierzęta, karma 
dla zwierząt, jaja do wysiadywania.

(210) 511981 (220) 2020 03 26
(731) NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bułka z Masłem Nowel

(531) 08.01.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze], dania gotowe i wytrawne przekąski, 
wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby piekarnicze, 
chrupiące pieczywo, chleb wstępnie upieczony, bułki, ba-
gietki, drożdżowe bułeczki, croissant [rogaliki z ciasta francu-
skiego], kanapki.

(210) 511982 (220) 2020 03 26
(731) NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) DOMOWA PIEKARENKA NOWEL

(531) 09.07.19, 24.15.21, 08.01.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze], dania gotowe i wytrawne przekąski, 
wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby piekarnicze, 
chrupiące pieczywo, chleb wstępnie upieczony, bułki, ba-
gietki, drożdżowe bułeczki, croissant [rogaliki z ciasta francu-
skiego], kanapki.

(210) 511983 (220) 2020 03 26
(731) ADAMSKI DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOKER FILM

(531) 16.03.11, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci materiałów wideo, studia filmowe, obsługa studia fil-
mowego, obsługa i koordynacja: planów zdjęciowych, pro-
gramów telewizyjnych, eventów oraz imprez artystycznych, 
obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów ra-
diowych i telewizyjnych, usługi związane z produkcją filmów, 
nagrań wideo i programów telewizyjnych, usługi studiów 
nagrań dla telewizji, wypożyczanie wyposażenia, urządzeń, 
sprzętów do planów filmowych i studiów filmowych, wyna-
jem sprzętu audio i wideo.

(210) 512000 (220) 2020 03 27
(731) IGNIS AVEM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGNIS AVEM CAPITAL

(531) 03.07.17, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
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nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wyceny handlowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie w rachunkowości, zarządza-
nie mieszkaniami, 36 inwestowanie funduszy kapitałowych, 
inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy 
na rzecz osób trzecich, inwestowanie kapitału własnego 
w firmy międzynarodowe, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, restruktury-
zacja długów, usługi w zakresie papierów wartościowych 
związane z restrukturyzacją kapitału, zarządzanie inwestycja-
mi, zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami, zarządzanie 
budynkami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie 
gruntami, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem, 
zarządzanie majątkiem, zarządzanie portfelem, zarządzanie 
powiernicze, zarządzanie funduszem, zarządzanie aktywa-
mi, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, doradztwo 
finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, do-
radztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finanso-
we dotyczące podatków, doradztwo finansowe dotyczące 
rozliczeń, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finanso-
wego, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradz-
two finansowe dotyczące planowania podatków, doradztwo 
finansowe w zakresie franchisingu, niezależne doradztwo 
w zakresie planowania finansowego, doradztwo finansowe 
w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo w zakresie po-
datków dochodowych, doradztwo finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, doradztwo finansowe dotyczące 
programów akcji pracowniczych, inwestowanie w nierucho-
mości, 45 doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzi-
nie opodatkowania, doradztwo prawne związane z prawami 
konsumenta, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej.

(210) 512005 (220) 2020 03 27
(731) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łochowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOCARE

(531) 27.05.01, 03.13.99, 29.01.04
(510), (511) 1 powłoki chemiczne, bakteriobójcze, hydro-
fobowe, 11 lampy, lampy przemysłowe, lampy LED, klosze 
do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki LED.

(210) 512008 (220) 2020 03 27
(731) WARTAK KRZYSZTOF, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) sicca

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, 19 materiały budowlane 
niemetalowe.

(210) 512014 (220) 2020 03 27
(731) ELKOM-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Przedmość

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCO SILVER

(531) 26.01.01, 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(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) 512021 (220) 2020 03 27
(731) JAKUBIAK MACIEJ KUPPIWO.PL, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.15, 03.01.16, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, 
piwo pszeniczne, napoje owocowe i soki owocowe, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje dla spor-
towców zawierające elektrolity.

(210) 512024 (220) 2020 03 27
(731) DIRTBIKE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIRTBIKE FACTORY
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(531) 09.07.21, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 12 motocykle, motocykle motocrossowe, 
elektryczne motocykle, podnóżki motocyklowe, nóżki 
motocyklowe, torby na motocykl, siodełka do motocykli, 
stojaki na motocykle, błotniki do motocykli, bagażniki dla 
motocykli, kierownice do motocykli, dzwonki do motocy-
kli, koła do motocykli, amortyzatory do motocykli, opony 
do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli, pe-
dały do motocykli, łańcuchy do motocykli, wahacze do mo-
tocykli, przyczepy boczne motocyklowe, sakwy boczne 
motocyklowe, oprawy reflektorów jako części motocykli, 
przewody sprzęgła jako części motocykli, wirniki hamulca 
jako części motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, 
przekładki przednie jako części motocykli, dopasowane po-
krowce na motocykle, koła łańcuchowe do motocykli, wały 
korbowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, tarcze 
hamulcowe do motocykli, oparcia pasażerów do motocykli, 
manetki obrotowe do motocykli, amortyzatory kierownicy 
jako części motocykli, pedały hamulca jako części motocykli, 
linki hamulcowe jako części motocykli, uchwyty kierownicy 
jako części motocykli, dętki do opon motocykli, ramiona kół 
do motocykli, widełki przednie do motocykli, pompy po-
wietrza do motocykli, części konstrukcyjne do motocykli, 
zaciski hamulca tarczowego jako części motocykli, dźwignie 
kontrolne kierownicy jako części motocykli, osłony przeciw-
pyłowe amortyzatora jako części motocykli, blokady hamul-
ców tarczowych do motocykli, dźwiękowe sygnały ostrze-
gawcze do motocykli, koła zębate do napędów motocy-
klowych, piasty do kół w pojazdach, przednie panele deski 
rozdzielczej jako części motocykli, dźwignie zmiany biegów 
jako części do motocykli, 35 sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa następujących towarów: motocykle, motocykle moto-
crossowe, elektryczne motocykle, podnóżki motocyklowe, 
nóżki motocyklowe, torby na motocykl, siodełka do moto-
cykli, stojaki na motocykle, błotniki do motocykli, bagażniki 
dla motocykli, kierownice do motocykli, dzwonki do moto-
cykli, koła do motocykli, amortyzatory do motocykli, opony 
do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli, pe-
dały do motocykli, łańcuchy do motocykli, wahacze do mo-
tocykli, przyczepy boczne motocyklowe, sakwy boczne 
motocyklowe, oprawy reflektorów jako części motocykli, 
przewody sprzęgła jako części motocykli, wirniki hamulca 
jako części motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, 
przekładki przednie jako części motocykli, dopasowane po-
krowce na motocykle, koła łańcuchowe do motocykli, wały 
korbowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, tarcze 
hamulcowe do motocykli, oparcia pasażerów do motocykli, 
manetki obrotowe do motocykli, amortyzatory kierownicy 
jako części motocykli, pedały hamulca jako części motocykli, 
linki hamulcowe jako części motocykli, uchwyty kierownicy 
jako części motocykli, dętki do opon motocykli, ramiona kół 
do motocykli, widełki przednie do motocykli, pompy po-
wietrza do motocykli, części konstrukcyjne do motocykli, 
zaciski hamulca tarczowego jako części motocykli, dźwignie 
kontrolne kierownicy jako części motocykli, osłony przeciw-
pyłowe amortyzatora jako części motocykli, blokady hamul-
ców tarczowych do motocykli, dźwiękowe sygnały ostrze-
gawcze do motocykli, koła zębate do napędów motocy-
klowych, piasty do kół w pojazdach, przednie panele deski 
rozdzielczej jako części motocykli, dźwignie zmiany biegów 
jako części do motocykli, 41 planowanie specjalnych imprez, 
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie im-
prez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych, 
przeprowadzanie imprez rozrywkowych, usługi w zakresie 

dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, organizowanie 
wyścigów motocyklowych, udostępnianie informacji do-
tyczących wyścigów motorowych, dostarczanie informacji 
dotyczących sportów motorowych.

(210) 512025 (220) 2020 03 27
(731) PETREPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.03, 26.01.15, 
26.01.19, 27.05.01

(510), (511) 31 karma dla psów, karma dla kotów, przysmaki 
dla psów [jadalne], przysmaki dla kotów [jadalne], 35 usługi 
sprzedaży karmy dla psów, karmy dla kotów, przysmaków dla 
psów, przysmaków dla kotów.

(210) 512050 (220) 2020 03 30
(731) ADELANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 5 leki, preparaty medyczne, 10 urządzenia me-
dyczne, 44 szpitale, badania medyczne, badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, usługi medyczne 
i diagnostyczne w zakresie leczenia chorób ciała.

(210) 512051 (220) 2020 03 30
(731) ADELANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Terapie dra Orłowskiego
(510), (511) 5 leki, preparaty medyczne, 10 urządzenia me-
dyczne, 44 szpitale, badania medyczne, badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, usługi medyczne 
i diagnostyczne w zakresie leczenia chorób ciała.

(210) 512053 (220) 2020 03 30
(731) PLATFORMA DETALISTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spark
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(531) 29.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja 
danych na potrzeby baz danych, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, administrowanie działalności handlowej, 
analizy rynkowe i prognozy ekonomiczne, doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą i doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie 
w działalności handlowej, reklama, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, 36 usługi w zakresie obsługi transakcji finan-
sowych, w tym płatności mobilnych, w szczególności bez 
wykorzystania terminala, usługi płatności elektronicznych, 
usługi płatności mobilnych, usługi elektronicznego para-
gonu (eParagon), usługi administracji płatnościami, usłu-
gi informacyjne i konsultacyjne związane z płatnościami 
mobilnymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, projektowanie i rozwój oprogramowa-
nia, w szczególności aplikacji na urządzenia mobilne, pro-
jektowanie i rozwój oprogramowania na potrzeby obsługi 
i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności mobil-
nych, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań 
i projektów informatycznych i projektowych dotyczących 
płatności elektronicznych i mobilnych.

(210) 512054 (220) 2020 03 30
(731) PLATFORMA DETALISTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.05, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja 
danych na potrzeby baz danych, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, administrowanie działalności handlowej, 
analizy rynkowe i prognozy ekonomiczne, doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą i doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie 
w działalności handlowej, reklama, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, 36 usługi w zakresie obsługi transakcji finan-
sowych, w tym płatności mobilnych, w szczególności bez 
wykorzystania terminala, usługi płatności elektronicznych, 
usługi płatności mobilnych, usługi elektronicznego para-
gonu (eParagon). usługi administracji płatnościami, usłu-
gi informacyjne i konsultacyjne związane z płatnościami 
mobilnymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, projektowanie i rozwój oprogramowa-
nia, w szczególności aplikacji na urządzenia mobilne, pro-
jektowanie i rozwój oprogramowania na potrzeby obsługi 
i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności mobil-
nych, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań 
i projektów informatycznych i projektowych dotyczących 
płatności elektronicznych i mobilnych.

(210) 512066 (220) 2020 03 30
(731) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PASTYLKI do ssania NP NEXON PHARMA ISLANDZKIE 
medic+

(531) 06.01.02, 24.13.01, 26.05.04, 26.05.22, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne dla 
celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki do żyw-
ności dla celów medycznych lub leczniczych, probiotyki, 
prebiotyki, synbiotyki, preparaty wspomagające leczenie lub 
podnoszenie odporności organizmu, preparaty wzbogacają-
ce organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, prepa-
raty witaminowe, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych i leczniczych, mineralne suplementy diety, mi-
neralne wody do celów leczniczych lub medycznych, prepa-
raty ziołowe do celów medycznych i leczniczych, zioła lecz-
nicze lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary 
lecznicze lub medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, 
preparaty biotechnologiczne dla celów leczniczych lub 
medycznych, preparaty biologiczne dla celów leczniczych 
lub medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, pla-
stry, kremy do celów medycznych lub leczniczych, balsamy 
do celów medycznych lub leczniczych, maści do celów me-
dycznych lub leczniczych, syropy do celów leczniczych lub 
medycznych, krople do oczu do celów leczniczych lub me-
dycznych, krople doustne do celów leczniczych lub medycz-
nych, wyroby medyczne w postaci syropów, kropli, tabletek, 
saszetek w proszku, środki sanitarne do celów leczniczych 
lub medycznych, środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty 
wspomagające leczenie, preparaty weterynaryjne, leki wete-
rynaryjne.

(210) 512077 (220) 2020 03 30
(731) JOGURTY MAGDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plantON

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 substytuty jogurtów tworzone na bazie 
mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowe-
go, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren ko-
nopi siewnej, substytuty produktów mlecznych tworzone 
na bazie mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, 
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ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z zia-
ren konopi siewnej, napoje na bazie mleczka kokosowe-
go, migdałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego 
z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, przeką-
ski na bazie mleczka kokosowego, migdałowego, sojowe-
go, ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub 
z ziaren konopi siewnej, desery na bazie mleczka kokoso-
wego, migdałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego 
z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, 30 napo-
je czekoladowe, kakaowe lub kawowe, napoje bezalkoholo-
we na bazie zbóż, przekąski na bazie zbóż, desery na bazie 
zbóż, majonez na bazie zbóż, sosy sałatkowe na bazie zbóż, 
wyroby cukiernicze za wyjątkiem lodów, 32 napoje bezal-
koholowe na bazie owoców lub warzyw.

(210) 512082 (220) 2020 03 30
(731) Life Way Company_Ltd For General Trading, 

Comercial Agency & Healthy Suppiels, Raparin, IQ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTER +plus

(531) 24.13.01, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 amoniak [alkalia lotne] stosowany jako deter-
gent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgo-
we płyny do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne pro-
dukty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pra-
nie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami 
do czyszczenia, detergenty, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do medycznych, esencje 
eteryczne, kosmetyki, kremy do polerowania, kremy ko-
smetyczne, krochmal do nadawania połysku praniu, kroch-
mal do prania, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], preparaty 
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do kąpie-
li, nielecznicze, preparaty do nadawania połysku, prepa-
raty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do po-
lerowania, preparaty do prania, preparaty do prania che-
micznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty toaletowe, preparaty wybielające 
[odbarwiacze] do celów domowych, preparaty wygładza-
jące [krochmal], produkty perfumeryjne, preparaty do usu-
wania rdzy, roztwory do szorowania, saszetki zapachowe 
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybie-
lająca, sole wybielające, szampony, ściereczki nasączone 
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki do namaczania prania, 
środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeża-
jące powietrze [zapachowe], środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pral-
nictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające pra-
niu połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do parkie-
tów, wosk do podłóg, wybielacze stosowane w pralnictwie.

(210) 512091 (220) 2020 03 30
(731) WIĘCKOWSKA CECYLIA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA ANIMALS24, Jaworzyna Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Animals24

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.07.22, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 28 zabawki dla zwierząt, gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla psów, 
sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla ko-
tów, 31 karma dla zwierząt domowych, karma dla ptaków 
domowych, karma dla królików, karma dla ptaków, karma 
dla psów, karma dla gryzoni, karma dla kotów, karma dla ryb, 
karma dla złotych rybek, środki odżywcze dla ryb, nasiona 
roślin strączkowych jako karma dla zwierząt, karmy w pusz-
ce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone 
dla psów, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, ar-
tykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia ko-
tów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia 
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan 
służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawie-
rające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spo-
żywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, 
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 
kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do kar-
mienia psów, żywność dla ryb akwariowych, 35 usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie produktów dla zwierząt domowych, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, arty-
kułów spożywczych dla zwierząt domowych, karmy dla ryb, 
zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych, 
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej online karmy dla 
zwierząt domowych, artykułów spożywczych dla zwierząt 
domowych, karmy dla ryb, zabawek i przedmiotów do zaba-
wy dla zwierząt domowych.

(210) 512102 (220) 2020 03 31
(731) KARCZYŃSKI KRYSTIAN ETRAPEZ USŁUGI 

EDUKACYJNE E-LEARNING, Police
(540) (znak słowny)
(540) eTrapez
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania 
na smartfony, podcasty do pobrania, filmy do pobrania, 
publikacje elektroniczne, do pobrania, środki edukacyj-
ne do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagra-
nia wideo do pobrania, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
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41 usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, pokazy eduka-
cyjne, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie zajęć onli-
ne dla niewielkiej grupy uczniów, usługi nauki na odległość 
świadczone online, publikowanie materiałów multimedial-
nych online, udostępnianie treści audio online nie do po-
brania, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], 
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, dostarczanie 
informacji edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyj-
nych, zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kur-
sów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, udzielanie infor-
macji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów stosu-
jących metody nauki samodzielnej, wypożyczanie materia-
łów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, publikacje multimedialne.

(210) 512103 (220) 2020 03 31
(731) AM MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FIZJO

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabi-
litacji, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilita-
cyjnych, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, apara-
tura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], artykuły do ćwi-
czeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów 
medycznych], przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do lecze-
nia medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do ce-
lów medycznych, urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną 
[do celów medycznych], urządzenia do symulacji ćwiczeń fi-
zycznych do celów medycznych, urządzenia do wzmacnia-
nia mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia 
do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, urządzenia 
do masażu, przyrządy do masażu, rollery do masażu, piłki 
do masażu, aparatura do terapii akupresurą, maty do aku-
presury, opaski do akupresury, przyrządy kręgarskie, artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, taśmy 
ortopedyczne, taśmy kinezjologiczne, goniometry do użyt-
ku ortopedycznego, ciężarki do ćwiczeń fizycznych [przy-
stosowywane do użytku medycznego], 25 odzież męska, 
damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież gimnastyczna, 
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież treningowa, ar-
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, opaski na głowę, bieli-
zna sportowa, t-shirty z krótkim rękawem, topy do jogi, bluzy 
sportowe, koszule sportowe, koszulki do jogi, kurtki sporto-
we, spodnie sportowe, spodnie do jogi, skarpetki, skarpety 
do jogi, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
mężczyzn, obuwie do celów rekreacji, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie sportowe, obuwie do jogi, opaski przeciwpotne, 
27 maty do ćwiczeń gimnastycznych, maty do jogi, pokrycia 
podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do wzmacniania ciała, 
przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do roz-
ciągania, pasy treningowe, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, 
drążki do ćwiczeń, ekspandery, kije do nordic walking, ochra-
niacze do użytku w sporcie, piłki antystresowe do ćwiczeń, 
piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki gimnastyczne 

do jogi, obręcze gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń, skakanki, 
bloczki do jogi, klocki do jogi, koła do jogi, chusty do jogi, pa-
ski do jogi, platformy do ćwiczeń, równoważnie [sprzęt gim-
nastyczny], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów 
medyczno-rehabilitacyjnych, aparatura do zabiegów fizjo-
terapeutycznych, aparatura do wzmacniania ciała [terapeu-
tyczna], artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu 
fizycznego [do celów medycznych], przyrządy do ćwiczeń 
[ekspandery] do leczenia medycznego, urządzenia do ćwi-
czeń fizycznych [do celów medycznych], urządzenia do pra-
cy nad kondycją fizyczną [do celów medycznych], urządze-
nia do symulacji ćwiczeń fizycznych[do celów medycznych], 
urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeu-
tycznego, urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, rol-
lery do masażu, piłki do masażu, aparatura do terapii akupre-
surą, maty do akupresury, opaski do akupresury, przyrządy 
kręgarskie, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, taśmy ortopedyczne, taśmy kinezjologiczne, 
goniometry do użytku ortopedycznego, ciężarki do ćwiczeń 
fizycznych [przystosowywane do użytku medycznego], 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież 
gimnastyczna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież 
treningowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, opa-
ski na głowę, bielizna sportowa, t-shirty z krótkim rękawem, 
topy do jogi, bluzy sportowe, koszule sportowe, koszulki 
do jogi, kurtki sportowe, spodnie sportowe, spodnie do jogi, 
skarpetki, skarpety do jogi, obuwie dla dzieci, obuwie dla 
kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie do celów rekreacji, 
obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie do jogi, 
opaski przeciwpotne, maty do ćwiczeń gimnastycznych, 
maty do jogi, pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia spor-
towe, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia 
do wzmacniania ciała, przyrządy gimnastyczne, przyrządy 
gimnastyczne do rozciągania, pasy treningowe, przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki na nad-
garstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, 
kije do nordic walking, ochraniacze do użytku w sporcie, 
piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimna-
styczne, piłki gimnastyczne do jogi, obręcze gimnastyczne, 
taśmy do ćwiczeń, skakanki, bloczki do jogi, klocki do jogi, 
koła do jogi, chusty do jogi, paski do jogi, platformy do ćwi-
czeń, równoważnie [sprzęt gimnastyczny], 41 usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne w zakresie spraw-
ności fizycznej, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, na-
uczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi szkoleniowe 
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi szkole-
niowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi w zakresie 
nauczania gimnastyki, usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 
usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usłu-
gi fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej, szkolenia ruchowe 
dla dzieci, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nadzo-
rowanie ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, organi-
zowanie szkoleń sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, prowadzenie 
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ośrodków sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów 
i sprzętów gimnastycznych, wynajem sprzętu sportowego, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi fizjo-
terapii, rehabilitacja fizyczna, badanie sprawności fizycznej, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, masaże, informacje 
dotyczące masażu, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
usługi w zakresie medycyny sportowej, opieka zdrowotna 
dotycząca gimnastyki korekcyjnej.

(210) 512104 (220) 2020 03 31
(731) KBB ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KBB ENGINEERING

(531) 26.03.01, 26.04.02, 26.04.22, 26.05.04, 26.13.25, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w za-
kresie nadzoru budowlanego, budownictwo, wylewanie 
(układanie) fundamentów, budownictwo przemysłowe, do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa budynków 
na zamówienie, budowa nieruchomości przemysłowych, 
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miej-
scu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór 
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów prze-
mysłowych, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad 
robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania bu-
dynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze, infor-
macyjne i konsultacyjne związane z robotami budowlanymi, 
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projekta-
mi budowlanymi na terenie budowy, podziemne prace bu-
dowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie konstrukcji 
hydraulicznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
okablowania, układanie kabli, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożaro-
we zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygoto-
wywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sani-
tarnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wo-
dociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych, 
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty ziemne, 
roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalo-
wych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzysta-
niu szalunków przesuwnych i wznoszących, 42 doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków, planowanie budowy nie-
ruchomości, planowanie projektów technicznych, planowa-

nie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowa-
nie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, projektowanie budynków przemysło-
wych, usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, nadzór 
i inspekcja techniczna, przygotowywanie planów architekto-
nicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
przygotowywanie raportów architektonicznych, zarządzanie 
projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne.

(210) 512105 (220) 2020 03 31
(731) KBB ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KBB ENGINEERING

(531) 26.04.02, 26.04.22, 26.03.01, 26.05.04, 26.13.25, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w za-
kresie nadzoru budowlanego, budownictwo, wylewanie 
(układanie) fundamentów, budownictwo przemysłowe, do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa budynków 
na zamówienie, budowa nieruchomości przemysłowych, 
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miej-
scu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór 
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów prze-
mysłowych, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad 
robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania bu-
dynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze, infor-
macyjne i konsultacyjne związane z robotami budowlanymi, 
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projekta-
mi budowlanymi na terenie budowy, podziemne prace bu-
dowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie konstrukcji 
hydraulicznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
okablowania, układanie kabli, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożaro-
we zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygoto-
wywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sani-
tarnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wo-
dociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych, 
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty ziemne, 
roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalo-
wych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzysta-
niu szalunków przesuwnych i wznoszących, 42 doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków, planowanie budowy nie-
ruchomości, planowanie projektów technicznych, planowa-
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nie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowa-
nie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, projektowanie budynków przemysło-
wych, usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, nadzór 
i inspekcja techniczna, przygotowywanie planów architekto-
nicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
przygotowywanie raportów architektonicznych, zarządzanie 
projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne.

(210) 512184 (220) 2020 04 03
(731) ŻAK PAWEŁ PRZETWÓRSTWO ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH ALTA, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rybne smaki

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 ryby marynowane.

(210) 512211 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairosoft Programujemy Twój sukces!

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512213 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512302 (220) 2020 04 07
(731) BOCHNIARZ WŁADYSŁAW BROTHERS, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMASK

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 maski ochronne, odzież do ochrony przed za-
grożeniami biologicznymi, kombinezony do ochrony przed 
zagrożeniami biologicznymi, osłony ochronne na twarz, 
10 maski medyczne, maski ochronne na twarz do użytku 
medycznego, odzież ochronna do celów medycznych, 
przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel 
medyczny.

(210) 512314 (220) 2020 04 08
(731) PŁOSZAJ PATRYK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kontra

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 agencje reklamowe, organizowanie promo-
cji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele 
dobroczynne, usługi agencji reklamowych, dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, pokazy [do celów promocyj-
nych/reklamowych], dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe obej-
mujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki spo-
łecznej, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi rekla-
mowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za-
kresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w zakresie 
zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe ukierunko-
wane na promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowisko-
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wych, kampanie marketingowe, usługi reklamowe na rzecz 
innych, marketing towarów i usług na rzecz innych, 36 po-
zyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, organizacja 
zbiórek charytatywnych, organizacja zbiórek, organizacja 
zbiórek pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych 
[na rzecz osób trzecich], organizowanie zbiórek finansowych, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki fundu-
szy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fun-
duszy na cele charytatywne, zbiórka funduszy dobroczyn-
nych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, 
crowdfunding, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem 
strony crowfunding, gromadzenie funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, gromadzenie funduszy na cele charytatywne 
za pomocą imprez rozrywkowych, organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, 
organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, organizowanie akcji zbierania funduszy w celu 
wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób 
będących w potrzebie, organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizo-
wanie zbierania funduszy, przekazywanie funduszy, usługi 
funduszu dobroczynnego, usługi zbierania funduszy na cele 
dobroczynne, 41 organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, usługi rozrywkowe w postaci organizo-
wania społecznych imprez rozrywkowych.

(210) 512316 (220) 2020 04 08
(731) WOJCIECH ŁYSAKOWSKI, LECH TRZPIL VES PLOTER 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VES PLOTER

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 plotery, plotery analityczne, drukarki plote-
ry, plotery graficzne, plotery elektroniczne, plotery cyfro-
we, plotery projektowe, plotery elektrostatyczne, plotery 
do komputerów, plotery o płaskim podłożu, głowice dru-
karskie do ploterów, plotery pracujące w dwóch osiach X-Y, 
rejestratory elektryczne, rejestratory danych, elektroniczne 
rejestratory wyników, elektryczne rejestratory wyników, 
elektroniczne rejestratory temperatury, inne niż do celów 
medycznych, rejestratory ciśnienia, rejestratory graficzne, re-
jestratory wykresów, analizatory wielokanałowe, urządzenia 
do monitorowania napięcia, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: plotery, plotery analityczne, 
drukarki plotery, plotery graficzne, plotery elektroniczne, plo-
tery cyfrowe, plotery projektowe, plotery elektrostatyczne, 
plotery do komputerów, plotery o płaskim podłożu, głowice 
drukarskie do ploterów, plotery pracujące w dwóch osiach 
X-Y, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, elektronicz-
ne rejestratory wyników, elektryczne rejestratory wyników, 
elektroniczne rejestratory temperatury, inne niż do celów 
medycznych, rejestratory ciśnienia, rejestratory graficzne, 
rejestratory wykresów, analizatory wielokanałowe, urządze-
nia do monitorowania napięcia, 37 usługi konserwacyjne 
i naprawcze dotyczące ploterów, usługi konserwacyjne 
i naprawcze dotyczące rejestratorów elektrycznych, usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące analizatorów wielo-

kanałowych, usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące 
urządzeń do monitorowania napięcia, usługi konserwacyjne 
i naprawcze dotyczące czujników wibracji, serwis i naprawa 
ploterów, serwis i naprawa rejestratorów elektrycznych, ser-
wis i naprawa analizatorów wielokanałowych, serwis i napra-
wa urządzeń do monitorowania napięcia.

(210) 512317 (220) 2020 04 08
(731) PŁOSZAJ PATRYK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKLAMA DLA BIZNESU

(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, publi-
kacja reklam, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowy-
wanie reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla 
osób trzecich, produkcja reklam, reklamy online, reklamy 
kinowe, reklama banerowa, reklamy radiowe i telewizyjne, 
reklama zewnętrzna, reklama i usługi reklamowe, usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi do-
radcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące re-
klamy, promocji i marketingu, usługi agencji reklamowych, 
usługi reklamowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi 
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketin-
gowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pomocą mediów społecznościowych, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, agencje reklamowe, produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, 
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produk-
cja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, analizy odbioru reklamy, usługi 
w zakresie reklamy graficznej, reklama rekrutacji personelu, 
reklama i marketing, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, usługi reklamy zewnętrznej, doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące 
reklamy, wykonywanie materiałów reklamowych, przygo-
towywanie publikacji reklamowych, projektowanie logo re-
klamowych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, badania 
w zakresie reklamy, promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe w zakre-
sie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespon-
dencji masowej, usługi w zakresie reklamy, analizy w zakre-
sie reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi 
reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, doradz-
two reklamowe i marketingowe, publikowanie materia-
łów reklamowych online, pisanie tekstów reklamowych 
do celów reklamowych i promocyjnych, usługi badawcze 
związane z reklamą, reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi 
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
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usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe 
dotyczące przemysłu morskiego, usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, usługi reklamowe na rzecz innych, 
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, reklama związana z transportem i dostawą, usługi 
reklamowe związane z przemysłem transportowym, rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie 
reklam, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, marketing cyfrowy, kampanie 
marketingowe, usługi marketingowe, planowanie strategii 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, usługi agencji marketingowych, produkcja nagrań 
wideo w celach marketingowych, opracowywanie i wdra-
żanie strategii marketingowych na rzecz innych, badania 
rynkowe, usługi public relations, agencja public relations, 
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, usłu-
gi reklamowe związane z rekrutacją personelu, rekrutacja 
personelu, optymalizacja stron internetowych, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością go-
spodarczą (doradztwo w zakresie -), usługi konsultacyjne 
w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działa-
nia, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, organizacja konkursów w celach re-
klamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rekla-
mowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, organizacja promocji przy użyciu me-
diów audiowizualnych, usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, przygotowywanie 
dokumentów reklamowych, konsultacje związane z or-
ganizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reproduk-
cja materiału reklamowego, zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, organizacja wy-
staw do celów reklamowych, organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, administrowanie dotyczące 
marketingu, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, usługi edukacyjne i szkolenio-
we związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
szkolenia w zakresie reklamy, organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, organizowanie seminariów związa-
nych z reklamą, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
nauczanie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi 
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne, 
szkolenia w zakresie projektowania, zapewnianie szkoleń 
online, usługi w zakresie publikowania online, fotografia, 
fotoreportaże, usługi fotografów, wynajem sprzętu i urzą-
dzeń audiowizualnych i fotograficznych, produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi foto-
graficzne, produkcja nagrań dźwiękowych, montaż wideo, 
wypożyczanie sprzętu wideo i audio, produkcja filmów wi-
deo, edycja nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań audio 
i wideo, wynajem sprzętu audio i wideo, organizacja szko-
leń, organizacja imprez rozrywkowych, wynajem sprzętu 
audiowizualnego, produkcja nagrań audiowizualnych, dys-
trybucja filmów, montaż filmów, usługi edycji nagrań audio 

i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagra-
niami audio i wideo, produkcja nagrań wzorcowych [ma-
ster], usługi studiów nagrań w zakresie wideo, edycja zdjęć, 
usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, 42 projektowanie logo w celu 
tworzenia tożsamości firm, projektowanie graficzne, pro-
jektowanie graficzne ilustracji, projektowanie grafiki i barw 
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, usłu-
gi graficzne, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób 
trzecich, usługi projektów graficznych, usługi projektowe 
w zakresie opracowań graficznych, projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, usługi projektowania, usługi 
doradcze w zakresie projektowania, usługi projektowania 
grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania mar-
ki, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn in-
ternetowych, tworzenie stron internetowych, hosting stron 
internetowych, projektowanie stron internetowych, projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
aktualizowanie stron internetowych, tworzenie witryn in-
ternetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, pro-
gramowanie oprogramowania do platform internetowych, 
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, 
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi 
w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn interne-
towych na rzecz osób trzecich.

(210) 512328 (220) 2020 04 07
(731) MATYJA MAGDALENA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAGDA MATYJA
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], 
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież 
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki 
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], 
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę 
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skó-
rzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body 
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, 
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, 
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombine-
zony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, 
duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], 
odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorse-
ty [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skó-
rzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie su-
kienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie 
sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, 
koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule za-
pinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, 
koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, 
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule 
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z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, ko-
szule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule ha-
wajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, 
spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie 
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy 
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie 
dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódnicz-
ki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], 
spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [ko-
stiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [brycze-
sy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety 
z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry 
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry 
z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze 
plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze 
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze 
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, 
krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrza-
ne, płaszcze z materii dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, 
kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie 
kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzch-
nie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krót-
kie kurtki cieple, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, 
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynar-
skie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na gło-
wę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, 
czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, 
czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, 
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze 
futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry 
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale 
na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, 
szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], 
szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bo-
lerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecię-
ce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obu-
wie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie 
gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletycz-
ne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie 
codzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie 
wspinaczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki 
[obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obu-
wie do golfa, obuwie do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
niemowląt, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do ło-
wienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, 
obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie 
inne niż sportowe, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie 
męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], 
obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], buty teniso-
we [obuwie sportowe], pasy do obuwia łączące podeszwę 
z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji.

(210) 512330 (220) 2020 04 07
(731) SOBOŃ ELŻBIETA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FACE O’CLOCK Natural beauty by Eli Sobon

(531) 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.14, 17.01.02, 17.01.05, 17.01.09

(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania: chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączane preparatami do usuwania 
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mydła, mydła przeciwpotne do stóp, preparaty do demaki-
jażu, pumeks, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybie-
lająca, środki czyszczące do higieny intymnej (nielecznicze), 
waciki nasączone środkami do demakijażu, wybielacze (od-
barwiacze) do celów kosmetycznych, 41 nauczanie, kształce-
nie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 512332 (220) 2020 04 07
(731) POLAK DARIUSZ OPEN DOOR, Brzozówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my.

(531) 26.04.02, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 512335 (220) 2020 04 07
(731) MARTYNIUK ARKADIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FASCIAL CUPPING BY ARKADIUSZ MARTYNIUK
(510), (511) 10 bańki lekarskie, urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych do celów medycznych, urządzenia i instrumenty me-
dyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 16 materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), podręcz-
niki [książki], książki, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultu-
ra fizyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], przekazywanie know-
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-how (szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, nauczanie indywidualne, 44 chi-
ropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fizjoterapia, placówki 
rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, przekłuwanie ciała, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, usługi terapeutyczne, usługi telemedyczne.

(210) 512336 (220) 2020 04 07
(731) MUSIOL MARIUSZ PROPHYLAXESHOP DR. MUSIOL, 

Alsdorf, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prokreator

(531) 02.09.25, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 5 preparaty do poprawiania płodności, suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety do użytku me-
dycznego, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające 
się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiast-
ków śladowych, wyciągi z roślin leczniczych, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze 
[wspierające] w celach medycznych, leki wydawane bez re-
cepty, produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi w lecze-
niu zaburzeń erekcji, produkty farmaceutyczne stosowane 
w celu polepszenia jakości nasienia, zioła lecznicze, ekstrak-
ty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty che-
miczno - farmaceutyczne, enzymy do celów farmaceutycz-
nych i medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, plastry przezskórne do podawania 
leków, plastry do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, preparaty terapeutyczne do kąpieli, koncen-
traty proteinowe jako dodatki odżywcze do potraw, środki 
odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych przezna-
czone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie 
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, kapsułki 
z żeń-szeniem do celów medycznych, 29 koktajle mleczne, 
napoje mleczne, produkty mleczne, jogurty, kefiry, proteiny 
mleczne, proteiny spożywcze, koncentraty i odżywki wyso-
kobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi 
i aminokwasami, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z pestek 
winogron, korzenie przetworzone.

(210) 512340 (220) 2020 04 07
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŁUGO LEŻAKOWANY SŁODOWNIA 

W GŁUBCZYCACH Stary BROWAR GŁUBCZYCE PIWO 
JASNE PEŁNE BROWAR GŁUBCZYCE Stary

(531) 07.01.14, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 
27.07.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 03.03.01, 
03.03.24, 03.03.26

(510), (511) 32 piwo.

(210) 512350 (220) 2020 04 07
(731) CHODAK ERNEST, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN koszulka

(531) 02.01.01, 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 25 koszulki, koszulki rashguard, dzianina, czapki, 
odzież, legginsy, bokserki, buty sznurowane, kurtki, kurtki 
chroniące przed zimnem, kaptury, kamizelki, koszule, buty 
sportowe.

(210) 512355 (220) 2020 04 07
(731) OPOKA STANISŁAW STANLAK, Librantowa
(540) (znak słowny)
(540) STANLAK
(510), (511) 37 naprawa karoserii samochodowych, obsługa 
i naprawa samochodów, naprawa samochodów na drodze, 
wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], konserwacja 
lub naprawa pojazdów samochodowych, udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, 
naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób 
trzecich, kontrola samochodów i ich części przed konserwa-
cją i naprawą, usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych 
wypadkach [pomoc drogowa], naprawa powypadkowa po-
jazdów, konserwacja i naprawa pojazdów, naprawa osi do po-
jazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, napra-
wa układów zawieszenia do pojazdów, konserwacja, serwis 
i naprawa pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów elek-
trycznych, zakładanie i naprawa opon do pojazdów, naprawa 
i konserwacja pojazdów transportu publicznego, naprawa 
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa 
pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, naprawa sprzę-
gieł do pojazdów lądowych, naprawa układów hamulcowych 
do pojazdów, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojaz-
dów silnikowych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
pojazdów lądowych, usługi związane z tapicerką i naprawą 
pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych 
do transportu pasażerów, naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych i ich części, usługi informacyjne i doradcze 
związane z naprawą pojazdów, naprawa i konserwacja części 
podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych i silników do nich, naprawa i kon-
serwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników 
pojazdów mechanicznych i części do nich, dostarczanie in-
formacji o naprawach pojazdów, kontrola pojazdów przed 
przeprowadzeniem konserwacji, kontrola pojazdów przed 
przeprowadzeniem naprawy, lakierowanie, malowanie i lakie-
rowanie, konwersja pojazdów [silniki], smarowanie pojazdów, 
smarowanie samochodów, smarowanie silników, smarowanie 
pojazdów drogowych, smarowanie [olejenie] samochodów, 
instalacja alarmów, instalacja systemów oświetleniowych, in-
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stalacja części zamiennych do pojazdów, instalacja przednich 
szyb w pojazdach, instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic 
do silników, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego w samochodach, regeneracja sprzęgieł, regeneracja 
silników, regeneracja silników pojazdów, regeneracja silni-
ków zużytych lub częściowo zniszczonych, naprawa opon, 
montaż opon, wyważanie opon, wymiana opon, czyszczenie 
higieniczne [pojazdy], nakładanie farb przeciwrdzewnych 
na pojazdy, nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, wy-
miana hamulców, wymiana akumulatorów, wynajem sprzętu 
do konserwacji pojazdów, polerowanie samochodów, pole-
rowanie pojazdów, polerowanie (czyszczenie), polerowanie 
(czyszczenie) pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów 
silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, my-
cie pojazdów mechanicznych, czyszczenie i mycie samocho-
dów, 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażer-
skich, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów 
ciężarowych, wynajem pojazdów silnikowych, kontraktowy 
wynajem pojazdów, wynajem pojazdów transportowych, 
wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem silnikowych po-
jazdów lądowych, wypożyczanie i wynajem pojazdów, 
wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem 
pojazdów trakcyjnych i przyczep, wynajem pojazdów trans-
portowych na umowę, wynajem samochodów, wynajem 
samochodów ciężarowych, wynajem samochodów elek-
trycznych, wynajem samochodów na wodór, wynajem przy-
czep do przewozu samochodów, usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, holowanie, holowanie ciężarówek, 
holowanie pojazdów, holowanie pojazdów drogowych, ho-
lowanie pojazdów mechanicznych, holowanie samochodów 
w nagłych przypadkach, holowanie za pomocą pojazdów 
mechanicznych, holowanie ciężarówek w nagłych przypad-
kach, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, holowanie 
pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, holowanie sa-
mochodów lub ciężarówek w nagłych przypadkach, holowa-
nie i transport samochodów w ramach usług pomocy drogo-
wej, 42 kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności 
do ruchu drogowego], kontrola pojazdów mechanicznych 
przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania 
w ruchu drogowym], kontrola techniczna pojazdów, kontrola 
lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ru-
chu drogowego], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem 
sprawności, testowanie pojazdów, badanie techniczne pojaz-
dów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojaz-
dów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy.

(210) 512357 (220) 2020 04 07
(731) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALSEPT

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla 

dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła przeciw potowe do stóp, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, pły-
ny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dez-
odoryzacji, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ścią-
gające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, pre-
paraty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, pre-
paraty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania 
oddechu w sprayu, przeciw potowe mydła, roztwory do szo-
rowania, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna 
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, sole wybielające, szampony, szampony 
dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampo-
ny dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji], ściereczki nasączane detergentami, do czyszcze-
nia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki wybielające stosowane w pralnictwie 
(ultramaryna), tłuszcze do celów kosmetycznych, 5 antybak-
teryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wy-
posażeniem, balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, 
bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, chi-
rurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane pły-
nami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, 
dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrak-
ty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], 
etery do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy 
do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów 
farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata leczni-
cza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych, lecznicze pasty do zębów, lecznicze 
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwie-
rząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki 
dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów 
medycznych, majtki higieniczne, maści do celów farma-
ceutycznych, materiały do plombowania zębów, materiały 
opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety, my-
dła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 
nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje 
stosowane w lecznictwie, odczynniki chemiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań 
i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, 
owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze wetery-
naryjne środki do mycia, paski siarkowe do dezynfekcji, pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry, plastry 
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, 
płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, pod-
paski higieniczne, pomady do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
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ne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania 
ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty 
czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostycz-
ne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do ce-
lów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty 
do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów po-
wodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, prepara-
ty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, 
preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutycz-
ne przeciw łupieżowi, preparaty na odmrożenia, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, 
preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw mocze-
niu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw opa-
rzeniom słonecznym do celów, farmaceutycznych, prepa-
raty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, 
preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty we-
terynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiast-
kami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające 
aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające 
popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki zia-
ren zbóż do celów, dietetycznych lub medycznych, propolis 
do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek 
perłowy do celów medycznych, roztwory do szkieł kontak-
towych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole 
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, sole do kąpieli mineralnych, substancje radioaktywne 
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceu-
tycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku 
farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw 
wszom, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw bro-
dawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfek-
cyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, 
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów 
[insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki 
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki 
do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze prze-
ciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki 
odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki od-
straszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw 
roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki 
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki prze-
ciwgorączkowe, środki przeciw robacze, środki przeczysz-
czające, środki ściągające do celów medycznych, tampony, 
zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych.

(210) 512366 (220) 2020 04 07
(731) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO 

FLOWERS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SATIVOL Suplement diety

(531) 05.03.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejek konopny, olejki eteryczne, esencje ete-
ryczne, olejki do ciała (kosmetyki), kosmetyki w formie olej-
ków, olejki eteryczne na kojenie nerwów, 5 olejki lecznicze, 
suplement diety dla zwierząt, suplement diety dla ludzi, su-
plement diety dla zwierząt i ludzi, suplement diety dla spor-
towców, suplement diety w płynie, suplement diety do użyt-
ku medycznego, suplement diety dla zwierząt domowych, 
herbata lecznicza, mieszanki do picia będące suplementami 
diety, mieszane preparaty witaminowe, przeciwutleniacze.

(210) 512367 (220) 2020 04 07
(731) ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, doradz-
two w administrowaniu działalnością gospodarczą i w za-
kresie organizacji usług powierzonych wspólnotom miesz-
kaniowym przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie 
inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomo-
ści, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości 
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, 
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieru-
chomościami, organizowania targów i wystaw handlowych 
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, archi-
tektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przepro-
wadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarzą-
dzania miejscami wystawowymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
online, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach 
handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 
36 usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i majątku, dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, 
handlowych, usługowych, mieszkalnych, usługi pośred-
nictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie 
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sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipo-
tecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, inwestowanie w nie-
ruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing 
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w sys-
temie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, 
lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków, 
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowych, 37 usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi deweloperskie 
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usłu-
gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi 
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze inwe-
stora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projekto-
we związane z nieruchomościami, usługi projektowe w za-
kresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju 
i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w za-
kresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, 
usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicz-
nych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów pod-
wykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania 
ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, badania 
i opracowywanie projektów technicznych.

(210) 512368 (220) 2020 04 07
(731) ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, doradz-
two w administrowaniu działalnością gospodarczą i w za-
kresie organizacji usług powierzonych wspólnotom miesz-
kaniowym przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie 
inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomo-
ści, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów 

dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości 
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, 
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieru-
chomościami, organizowania targów i wystaw handlowych 
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, archi-
tektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przepro-
wadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarzą-
dzania miejscami wystawowymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
online, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach 
handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 
36 usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i majątku, dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, 
handlowych, usługowych, mieszkalnych, usługi pośred-
nictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipo-
tecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, inwestowanie w nie-
ruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing 
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w sys-
temie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, 
lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków, 
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowych, 37 usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi deweloperskie 
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usłu-
gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi 
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze inwe-
stora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projekto-
we związane z nieruchomościami, usługi projektowe w za-
kresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju 
i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w za-
kresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, 
usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicz-
nych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów pod-
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wykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania 
ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, badania 
i opracowywanie projektów technicznych.

(210) 512369 (220) 2020 04 07
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIREFLAZID
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne (środki -) che-
miczne, antyseptyki, bakteriologiczne (preparaty -) do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, biologiczne (preparaty 
-) do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne (pre-
paraty -), cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 
do celów medycznych, diagnostyczne (preparaty -) do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, 
farmaceutyczne (preparaty -), gorączka (środki przeciw -), he-
moroidy (preparaty przeciw -), hormony do celów medycz-
nych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekar-
stwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwa-
sy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu 
w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze 
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, migrena 
(środki przeciw -), mikroelementy (preparaty z -) dla ludzi 
i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycz-
nych, mineralne suplementy diety, nasenne (środki -), nerwy 
(środki na uspokojenie -), odchudzanie (preparaty medyczne 
do -), odczynniki chemiczne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, odżywcze suplementy diety, oparzenia (środ-
ki do leczenia -), pastylki do celów farmaceutycznych, plastry 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, pocenie się (środki medyczne przeciw -), pocenie się 
stóp (środki medyczne przeciw -), pochwa (płyny do prze-
mywania -), pomady do celów medycznych, porost włosów 
(preparaty medyczne na -), preparaty do leczenia trądziku, 
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, przeczyszczające 
(środki -), przylepne (plastry -), przylepne (taśmy -) do celów 
medycznych, samoprzylepne (plastry -), skóra (preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji -), słoneczne oparzenia (prepa-
raty farmaceutyczne przeciw -), syropy do użytku farmaceu-
tycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom prze-
wodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
testy ciążowe (chemiczne preparaty dla -), trawienne (środki 
-) do celów farmaceutycznych, uspokajające (leki -), wazelina 
do celów leczniczych, witaminowe (preparaty -), woda utle-
niona do celów medycznych, wzmacniające (leki -), zaparcia 
(lekarstwa przeciw -), żywność dla niemowląt.

(210) 512386 (220) 2020 04 07
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) SOLSEPT
(510), (511) 5 preparat biobójczy w postaci żelu oraz płynu 
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

(210) 512387 (220) 2020 04 09
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

Eskisehir, TR

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Browni mousse

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasteczka, czekoladki, wyroby piekarnicze, 
krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie piekarnicze 
wyroby deserowe, chleb, dmuchane wyroby z ziaren zbóż, 
owsianka, płatki śniadaniowe, lody, lody jadalne.

(210) 512389 (220) 2020 04 09
(731) ABAKS-SYSTEM MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK 

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, prowadzenie sklepu internetowego, którego 
celem jest sprzedaż systemów alarmowych, telewizji prze-
mysłowej, systemów przeciwpożarowych oraz kontroli do-
stępu, sprzedaż detaliczna i hurtowa systemów alarmowych, 
telewizji przemysłowej, systemów przeciwpożarowych oraz 
kontroli dostępu, 37 instalacja aktywnej ochrony przeciwpo-
żarowej, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalacja 
pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysło-
wej ochrony przeciwpożarowej, instalacja sprzętu ochro-
niarskiego i bezpieczeństwa, instalacja systemów gaszenia 
pożaru, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instala-
cja systemów wyciągowych dymu, instalacja urządzeń elek-
trycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas 
pancernych, instalowanie urządzeń zapobiegających kra-
dzieżom, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, 
konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożaro-
wej, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, kon-
serwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, 
konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konser-
wacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, kon-
serwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń-
stwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu prze-
ciwpożarowego, usługi informacyjne związane z instalacją 
systemów zabezpieczających, instalacja systemów fizycznej 
kontroli dostępu.

(210) 512390 (220) 2020 04 09
(731) ABAKS-SYSTEM MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK 

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
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(531) 24.01.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego, które-
go celem jest sprzedaż systemów alarmowych, telewizji 
przemysłowej, systemów przeciwpożarowych oraz kontroli 
dostępu, sprzedaż detaliczna i hurtowa systemów alarmo-
wych, telewizji przemysłowej, systemów przeciwpożaro-
wych oraz kontroli dostępu, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, 37 instalacja aktywnej ochro-
ny przeciwpożarowej, instalacja pasywnej ochrony prze-
ciwpożarowej, instalowanie systemów kontroli dostępu, 
instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, usługi 
doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bez-
pieczeństwa, instalacja systemów gaszenia pożaru, instala-
cja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów 
wyciągowych dymu, instalacja urządzeń elektrycznych, 
udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elek-
trycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków 
i kas pancernych, instalowanie urządzeń zapobiegających 
kradzieżom, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeń-
stwa, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji prze-
ciwpożarowej, konserwacja i naprawa systemów gaszenia 
pożaru, konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciw-
pożarowego, konserwacja i naprawa systemów kontroli do-
stępu, konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli 
dostępu, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, 
konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, na-
prawa i konserwacja instalacji elektronicznych, usługi do-
radcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 
usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabez-
pieczających.

(210) 512395 (220) 2020 04 08
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Drugie śniadanie mistrzów
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, 
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 
interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urzą-
dzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki 
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odko-
dowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające de-
koder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry-
warkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym 
dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych 
programów (osobisty rejestrator obrazu), programy kom-
puterowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośred-
nictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przysto-
sowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekra-

nem komputerowym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video 
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, 
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w for-
macie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przysto-
sowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji 
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyski-
wanie i przekazywanie informacji o działalności gospodar-
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospo-
darczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, fil-
mów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo-
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, ta-
śmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych 
odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników 
obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych 
gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym de-
koderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewi-
zji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i inte-
raktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, 
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, 
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów 
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, 
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towa-
rów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-
-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, 
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, 
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skó-
rzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kape-
lusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, 
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, 
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklan-
ki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po-
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stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowero-
we, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby 
i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfu-
mowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i por-
celany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: 
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sy-
gnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechnia-
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usłu-
gi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania sys-
temów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowe-
go, rozpowszechniania programów i informacji za pośred-
nictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komuni-
kacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomuni-
kacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania infor-
macji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, 
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i doko-
nywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem infor-
macji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczo-
ne do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bez-
pośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewi-
zyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur-
sów, usługi dostarczania informacji on-line z komputero-
wych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez inte-
raktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, do-
starczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na stro-
ny www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przeka-
zywanie serwisów internetowych www, dostarczanie do-
stępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, 
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i ra-
diowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie 
danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostę-
pu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie 
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: or-
ganizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji 
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabular-
nych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji te-
leturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktyw-
nym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edu-
kacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, do-
starczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktyw-
nej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwa-
rzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozryw-
ce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, impre-
zach sportowych, usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-

ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i ob-
razu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron 
www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagra-
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmo-
wych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych. publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci 
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputero-
wych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego 
zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i pro-
wadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, pro-
wadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace 
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medial-
nych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, 
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - ka-
wiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter-
netowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów inter-
netowych.

(210) 512401 (220) 2020 04 08
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM QUALITY DALKOWSKI LIKIER ADVOCAAT 

NA RUMIE

(531) 25.01.17, 03.07.03, 08.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 
02.01.01, 26.04.06, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, 
rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alko-
holowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alko-
holowe.

(210) 512402 (220) 2020 04 08
(731) Druchema družstvo pro chemickou vyrobu a služby, 

Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) TEMPO
(510), (511) 3 pasty do czyszczenia, polerowania, szorowania, 
ścierania, nabłyszczania karoserii pojazdów lub innych po-
wierzchni pojazdów, w szczególności nadwozia pojazdów.
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(210) 512403 (220) 2020 04 08
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DALKOWSKI LIKIER

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.05, 09.07.25, 29.01.14, 25.01.05, 
25.01.15, 26.04.04, 26.04.05, 26.05.06

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, 
rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoho-
lowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 512405 (220) 2020 04 10
(731) BIKEHUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.05, 26.01.16, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.14, 27.05.01, 
27.05.17, 27.05.22, 29.01.04

(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania 
komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, okulary, 42 usługi doradz-
twa informatycznego, pisanie programów komputerowych, 
testowanie sprzętu informatycznego, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie i opracowywanie systemów kompute-
rowych, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, instalowanie programów kompu-
terowych.

(210) 512406 (220) 2020 04 08
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ADVOCAAT DALKOWSKI

(531) 02.01.01, 02.01.05, 03.07.03, 09.07.25, 25.01.05, 25.01.15, 
26.04.04, 26.04.05, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.11

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, 
rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alko-
holowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoho-
lowe.

(210) 512425 (220) 2020 04 12
(731) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ser Henryka MLEKO krowie Arcydzieło Mistrzów 

Serowarstwa

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.03.08, 08.03.09, 26.01.01, 26.01.16, 
26.03.04, 26.03.16, 06.07.25, 26.04.04, 09.01.10, 25.01.25

(510), (511) 29 ser.

(210) 512432 (220) 2020 04 09
(731) OBACZ TOMASZ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI1
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(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, 
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież 
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], wo-
alki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], 
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczę-
ca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dziani-
na [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra 
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla 
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez ręka-
wów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież 
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, 
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane 
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), 
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukien-
ki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, 
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule 
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule 
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, 
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule nieza-
pięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótki-
mi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, 
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie 
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie 
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice 
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy 
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, 
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami 
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry 
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płasz-
cze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, pele-
ryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płasz-
cze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, 
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płasz-
cze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, 
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki 
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki 
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki 
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, 
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, 
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, 
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czap-
ki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki 
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze 

przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelu-
sze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, 
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i eto-
le, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty 
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie 
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majt-
ki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecię-
cych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obu-
wie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, 
tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sporto-
we, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki 
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie re-
kreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie 
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego 
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wy-
konane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z wi-
nylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze 
[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty tre-
ningowe [obuwie sportowej, obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
obuwie do celów rekreacji.

(210) 512433 (220) 2020 04 09
(731) PL.2012+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA KIBICA SPORTS BAR

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, fotografie [wydrukowane], girlandy papierowe, ka-
lendarze, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty 
pocztowe, książki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
notatniki [notesy], podstawki pod kufle do piwa, torby pa-
pierowe, zakładki do książek, 18 pojemniki na wizytówki, 
25 czapki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, 
nakrycia głowy, odzież, pelerynki, stroje przeciwdeszczowe, 
szaliki, 28 balony, karty do gry, modele będące zabawkami, 
piłki do gier, piłki do gier i zabaw, śmieszne gadżety do za-
bawy, śmieszne gadżety na imprezy, układanki [puzzle], za-
bawki, 30 batony zbożowe, cheeseburgery, chipsy [produkty 
zbożowe], ciastka, cukierki miętowe, czekolada, herbatniki, 
herbatniki petit-beurre, kapsułki z kawą, karmelki [cukierki], 
krakersy, pralinki, lody, słodycze owocowe, sorbety [lody], 
wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine 
[piwo], cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle 
bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napo-
je energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, piwo, piwo słodowe, soki, woda 
[napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], 33 alko-
hol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], aperitify, 
brandy, cydr, dżin, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
rum, whisky, wino, wódka, 35 agencje reklamowe, bezpo-
średnia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
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fotokopiowanie, marketing ukierunkowany, pokazy towa-
rów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
programów typu telezakupy, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncep-
cji reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi 
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, 41 dystrybucja filmów, 
fotografia, 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi 
restauracyjne.

(210) 512434 (220) 2020 04 09
(731) PL.2012+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, fotografie [wydrukowane], girlandy papierowe, ka-
lendarze, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty 
pocztowe, książki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
notatniki [notesy], podstawki pod kufle do piwa, torby pa-
pierowe, zakładki do książek, 18 pojemniki na wizytówki, 
25 czapki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, 
nakrycia głowy, odzież, pelerynki, stroje przeciwdeszczowe, 
szaliki, 28 balony, karty do gry, modele będące zabawkami, 
piłki do gier, piłki do gier i zabaw, śmieszne gadżety do za-
bawy, śmieszne gadżety na imprezy, układanki [puzzle], za-
bawki, 30 batony zbożowe, cheeseburgery, chipsy [produkty 
zbożowe], ciastka, cukierki miętowe, czekolada, herbatniki, 
herbatniki petit-beurre, kapsułki z kawą, karmelki [cukierki], 
krakersy, pralinki, lody, słodycze owocowe, sorbety [lody], 
wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine 
[piwo], cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle 
bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napo-
je energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, piwo, piwo słodowe, soki, woda 
[napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], 33 alko-
hol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], aperitify, 
brandy, cydr, dżin, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
rum, whisky, wino, wódka, 35 agencje reklamowe, bezpo-
średnia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
fotokopiowanie, marketing ukierunkowany, pokazy towa-
rów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
programów typu telezakupy, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncep-

cji reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi 
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, 41 dystrybucja filmów, 
fotografia, 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi 
restauracyjne.

(210) 512439 (220) 2020 04 09
(731) SZYMA GRZEGORZ, Warszawa;
MUSIOŁ MAREK, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C cardio

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.08
(510), (511) 9 płyty kompaktowe i kasety z nagraniami, mul-
timedia, nagrane kasety video i DVD, magnetyczne i optycz-
ne nośniki danych, 16 fotografie, publikacje, druki, plakaty, 
kalendarze, książki, czasopisma, periodyki, 41 usługi wydaw-
nicze, usługi studia nagrań i studia filmowego, usługi w za-
kresie produkcji muzycznej i filmowej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512441 (220) 2020 04 09
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) (znak słowny)
(540) DZIKIE BIESZCZADZKIE
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 512447 (220) 2020 04 09
(731) GGT CZ, a.s., Jihlava, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GGT OMERTA

(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.04.01, 26.04.14, 26.04.02, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 34 artykuły i akcesoria dla palaczy, mianowicie: 
gilzy i tutki papierosowe, filtry do wyrobów tytoniowych,  
zapałki.
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(210) 512448 (220) 2020 04 09
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 01.03.02, 01.03.13, 
01.03.15

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

(210) 512477 (220) 2020 04 10
(731) RESPONDEK DOMINIK ADAM OTWARTE STUDIO 

SZTUKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOHAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 taśmy LED, świetlówki, świetlówki kompakto-
we, panele oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe sufitowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
oprawy oświetleniowe LED, kołnierzowe oprawy oświetle-
niowe, oprawki do lamp, halogenowe oprawy oświetlenio-
we, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, oprawki 
do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświe-
tlania wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 
oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domo-
wym, szyny zawieszone do elektrycznej oprawy oświetle-
niowej, osprzęt do oświetlenia ściennego inny niż włącz-
niki, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, żarówki 
fluorescencyjne, żarówki oświetleniowe LED, elektryczne 
żarówki fluorescencyjne, miniaturowe żarówki oświetlenio-
we, żarówki i akcesoria do nich, architektoniczne oprawy 
do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę 
do instalacji w podłożu, elektryczne instalacje oświetlenio-
we, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, ele-

menty elektrycznej instalacji oświetleniowej, elektryczne 
systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia 
oświetleniowe do wnętrz, elementy oświetleniowe, filtry 
do urządzeń oświetleniowych, filtry do użycia z lampami, 
filtry kolorów do urządzeń oświetleniowych, fluorescencyj-
ne elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, fluore-
scencyjne urządzenia oświetleniowe, halogenowe architek-
toniczne instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, 
instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjny-
mi, lampy bezpieczeństwa LED, lampy do celów oświetle-
niowych, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, 
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy LED, lam-
py oświetleniowe, listwy świetlne, osprzęt oświetleniowy, 
osprzęt do żarówek, oświetlenie kopułowe do mebli, oświe-
tlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie typu 
LED zewnętrzne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe 
typu downlight, podświetlane przyciski, przewody świetl-
ne do celów oświetleniowych, światła punktowe do oświe-
tlenia domowego, światła sufitowe, światła do mocowania 
na szynach, szyny oświetleniowe jako urządzenia oświetle-
niowe, transformatory oświetleniowe, urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia 
oświetleniowe z organicznymi diodami elektrolumine-
scencyjnymi, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie 
oświetleniowe zewnętrzne, zespoły świetlne, źródła światła 
o pełnym spektrum światła, światełka elektryczne do ozdób 
świątecznych, ozdoby świetlne na drzewka bożonarodze-
niowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne 
urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, sznury kolorowych 
lampek do celów dekoracyjnych, ozdobne zestawy oświetle-
niowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, 
20 meble, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kre-
densy, kontuary, meble domowe, meble metalowe, meble 
łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, 
konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble 
rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, 
meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble 
kuchenne, narożniki, barki, meble ogrodowe, zewnętrzne 
meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, 
meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, 
taborety ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, meble 
modułowe, meble do salonu, meble zawierające łóżka, me-
ble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli 
ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, 
modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble dla 
niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, 
wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy 
półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne do zabu-
dowy, moduły do przechowywania, szafki do komputerów, 
szafki na materiały biurowe, panele do podziału pomiesz-
czeń, łóżka, konstrukcje drewniane łóżka, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z meblami, 42 usługi projektowe związane z nieruchomo-
ściami, usługi projektowania wnętrz budynków, projektowa-
nie wnętrz komercyjnych, planowanie przestrzenne wnętrz, 
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi 
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsul-
tacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie 
projektowania wnętrz sklepów, usługi w zakresie projekto-
wania wystroju wnętrz biurowych, usługi informacyjne do-
tyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów 
projektowania wnętrz, doradztwo projektowe, projektowa-
nie wizualne, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie analiz wykonalności w zakresie 
projektów, sporządzanie raportów projektowych, projekto-
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wanie sztuki komercyjnej, usługi polegające na aranżacji wy-
stroju wnętrz i dekorowania wnętrz, wzornictwo przemysło-
we, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, 
usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, udzielanie 
informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, sty-
lizacja jako wzornictwo przemysłowe.

(210) 512480 (220) 2020 04 14
(731) MICROBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.09.18
(510), (511) 9 elektroniczne systemy kontrolne, systemy 
przetwarzania danych, systemy automatyki domowej, sys-
temy monitorowania alarmów, oprogramowanie do za-
rządzania budynkami, elektroniczny system kontrolowania 
dostępu do budynków, oprogramowanie do kontroli syste-
mów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do bu-
dynków, sterowniki urządzeń, sterowniki programowalne, 
sterowniki elektroniczne, mechanizmy zdalnego sterowa-
nia, sterowniki automatyki przemysłowej, płytki drukowane 
sterowników, elektroniczne obwody sterownicze, oprogra-
mowanie do sterowania procesami, urządzenia do zdalne-
go sterowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego ste-
rowania, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, 
oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, 
elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, urzą-
dzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, urządzenia 
do sterowania prądem elektrycznym, sterowniki do inteli-
gentnych systemów produkcyjnych, uniwersalne urządzenia 
do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania 
oświetleniem, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji 
klimatyzacyjnych, elektroniczne urządzenia do zdalnego 
sterowania sygnałami, elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania energią, elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania ogrzewaniem, sterowniki urządzeń i opro-
gramowania wbudowanego w urządzenia, programowal-
ne sterowniki do urządzeń i przyrządów do oświetlania, 
sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych 
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom 
elektronicznym komunikację między sobą, bezprzewodowe 
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjo-
nowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycz-
nych, elektronicznych i mechanicznych.

(210) 512522 (220) 2020 04 15
(731) MOSS MODEL MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rock&Dog
(510), (511) 28 zabawki dla psów.

(210) 512528 (220) 2020 04 10
(731) MICHALSKI SEWERYN PARK ROZRYWKI FIGLOBAJKA. 

ZORDI SPORT, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Park Rozrywki FIGLOBAJKA & Café

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.05.19, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, prowadzenie parków 
rozrywki, rozrywka w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, 
produkcja występów w parkach rozrywki, usługi w zakresie 
parków rozrywki i parków tematycznych, usługi rozrywkowe 
w postaci pokazów w parkach rozrywki, usługi parków roz-
rywki z motywami produkcji telewizyjnych, usługi parków roz-
rywki z motywami filmowymi, usługi parków rozrywki z moty-
wami produkcji radiowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
w parkach rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu na po-
trzeby tematycznych parków rozrywki, wesołe miasteczka, 
usługi wesołych miasteczek, usługi w zakresie rozrywki, usługi 
rozrywkowe na żywo, usługi doradcze w zakresie rozrywki, 
usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi informacyjne 
związane z rozrywką, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, usługi rozrywkowe związane z konkursami, usługi 
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi 
w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi rezerwacji bi-
letów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi 
rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi dziecięcych placów 
zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.

(210) 512535 (220) 2020 04 15
(731) PAJDOWSKA SABINA, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) samiboo

(531) 03.02.07, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel, na-
rzuty pikowane [artykuły pościelowe], ręczniki [tekstylne] dla 
małych dzieci, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, 25 ubranka 
do wózka [kombinezony niemowlęce].

(210) 512540 (220) 2020 04 15
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA AROMA

(531) 26.11.05, 27.05.01, 29.01.04, 02.07.02
(510), (511) 32 wody gazowane, wody niegazowane, napoje 
gazowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe, sy-
ropy, soki owocowe.
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(210) 512561 (220) 2020 04 15
(731) STACHOWSKI RAFAŁ PASTELOWA II, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pastelowa

(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.01, 26.11.12, 08.01.18, 
27.05.01

(510), (511) 29 napoje mleczne i na bazie mleka i jogurtu, 
bita śmietana, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, 
desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata i namiastki tych towarów, 32 soki i napoje, 
koktajle (bezalkoholowe).

(210) 512791 (220) 2020 04 24
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) DORODNA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 512792 (220) 2020 04 24
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) PERŁOWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 512793 (220) 2020 04 24
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) SATYNOWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 512794 (220) 2020 04 24
(731) ECO HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eco Hub

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi pośrednic-
twa w handlu, dostarczanie informacji i świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, kompu-
terowe zarządzanie bazami danych, gromadzenie danych, 
przetwarzanie danych, usługi gromadzenia danych z badań 
rynku, analiza danych biznesowych, analizy badań rynko-

wych, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi promocyjne i reklamowe, promowa-
nie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych, 
42 certyfikacja [kontrola jakości], testowanie, analiza i ocena 
towarów osób trzecich do celów certyfikacji.

(210) 512799 (220) 2020 04 23
(731) PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 

Bangkok, TH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe Amazon

(531) 03.07.15, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 kawa puszkowana gotowa do spożycia, kawa 
palona, kawa palona rozpuszczalna, kawa palona mielo-
na, kawa czarna, kawa sproszkowana, kawa rozpuszczalna 
sproszkowana, kawa mrożona, kawa świeża, kawa mlecz-
na, kawa espresso, napoje kawowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie kawy, mieszane napoje kawowe, kawa ziarnista, na-
poje na bazie kakao, napoje czekoladowe, napoje na bazie 
herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, 
napoje mieszane kakaowe, napoje mieszane czekoladowe, 
mieszane napoje na bazie herbaty, syrop (niestosowany jako 
napój), cukier, miód, naturalne przyprawy (stosowane do na-
pojów), preparaty do sporządzania napojów kawowych, 
preparaty do sporządzania napojów kakaowych, preparaty 
do sporządzania napojów czekoladowych.

(210) 512929 (220) 2020 04 27
(731) IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Zielona
(540) (znak słowny)
(540) ORGANIS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, mydła, 
olejki roślinne eteryczne, perfumy, płyny kosmetyczne, sole 
kąpielowe, szampony, kremy, balsamy, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki piorące, 5 su-
plementy diety, wyciągi ziołowe i roślinne do celów leczni-
czych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, wyro-
by cukiernicze do celów medycznych, napoje dietetyczne 
do celów medycznych, preparaty specjalnego przezna-
czenia medycznego, herbata lecznicza, dodatki odżywcze 
do celów leczniczych, preparaty chemiczne do celów me-
dycznych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych, 
napoje lecznicze, oleje do celów leczniczych, preparaty wi-
taminowe, zioła lecznicze, herbata z ziół do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, żywność funkcjonalna, oleje roślinne i olejki 
do celów farmaceutycznych, maści do celów medycznych, 
mydła lecznicze, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
towarów mianowicie kosmetyków, preparatów kosme-
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tycznych, mydeł, olejków roślinnych eterycznych, perfum, 
płynów kosmetycznych, soli kąpielowych, szamponów, 
kremów, balsamów, środków czyszczących do celów do-
mowego gospodarstwa, środków piorących, suplementów 
diety, wyciągów ziołowych i roślinnych do celów leczni-
czych, środków dezynfekcyjnych do celów higienicznych, 
wyrobów cukierniczych do celów medycznych, napojów 
dietetycznych do celów medycznych, preparatów spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, herbat leczniczych, 
dodatków odżywczych do celów leczniczych, preparatów 
chemicznych do celów medycznych, nalewek i naparów 
roślinnych do celów leczniczych, napojów leczniczych, ole-
jów do celów leczniczych, preparatów witaminowych, ziół 
leczniczych, herbat z ziół do celów medycznych, żywności 
dietetycznej do celów leczniczych, żywności dla niemow-
ląt, żywności funkcjonalnej, olejów roślinnych i olejków 
do celów farmaceutycznych, maści do celów medycz-
nych, mydeł leczniczych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i nabywać w sklepie także internetowym.

(210) 512966 (220) 2020 04 28
(731) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY mask

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 maski kosmetyczne, 9 ochronne (maski -), 
10 maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane 
przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 507367, 511501, 511502, 512005

2 512008

3 504919, 504920, 504921, 509725, 511009, 511373, 511375, 511578, 511735, 511824, 511825, 511826, 511851, 
511859, 511965, 512014, 512082, 512330, 512357, 512366, 512402, 512929, 512966

4 478042, 511495

5 504919, 504920, 504921, 505006, 509725, 509838, 510438, 510677, 510678, 510942, 511578, 511735, 511824, 
511825, 511826, 511921, 511925, 511965, 512014, 512050, 512051, 512066, 512336, 512357, 512366, 512369, 
512386, 512929

6 509926, 510479, 512448

7 509926, 512448

8 509467, 509926

9 509655, 509658, 509805, 509926, 509948, 509954, 510148, 510976, 511038, 511106, 511388, 511487, 511596, 
512102, 512302, 512316, 512395, 512405, 512439, 512448, 512480, 512966

10 510003, 512050, 512051, 512103, 512302, 512335, 512966

11 505635, 509805, 510945, 511417, 512005, 512477

12 509926, 510937, 511946, 512024

14 511600, 511602

16 498643, 510003, 510484, 510739, 511373, 511375, 511475, 511524, 512335, 512433, 512434, 512439

17 509805, 509926, 511046, 511051

18 510438, 511493, 512433, 512434

19 511118, 512008

20 509926, 510490, 510492, 511495, 511512, 512477

21 509014, 510003, 510484, 510999

22 509047

23 509047

24 511112, 512535

25 498643, 499721, 508369, 510003, 510438, 510937, 510999, 511061, 511493, 511860, 512103, 512328, 512350, 
512432, 512433, 512434, 512535

27 512103

28 509102, 509954, 511487, 512091, 512103, 512433, 512434, 512522

29 498207, 509374, 510484, 510924, 511116, 511125, 511630, 511821, 511822, 511823, 511969, 512077, 512184, 
512336, 512425, 512561

30 498207, 510484, 510924, 511116, 511184, 511495, 511630, 511956, 511957, 511981, 511982, 512077, 512387, 
512433, 512434, 512561, 512799

31 508447, 508449, 510229, 510924, 511116, 511495, 511525, 511969, 512025, 512091

32 510695, 510848, 510942, 511441, 511630, 511886, 511956, 511957, 512021, 512077, 512340, 512433, 512434, 
512441, 512540, 512561

33 508320, 510865, 510897, 511009, 511154, 511954, 511956, 511957, 512332, 512401, 512403, 512406, 512433, 
512434, 512791, 512792, 512793

34 512447
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35 497155, 502444, 507367, 508447, 508449, 509374, 509838, 509954, 510148, 510484, 510695, 510919, 510984, 
511112, 511184, 511307, 511346, 511373, 511375, 511416, 511442, 511478, 511479, 511480, 511512, 511524, 
511596, 511600, 511602, 511859, 511882, 511883, 511946, 511956, 511957, 511965, 512000, 512024, 512025, 
512053, 512054, 512091, 512103, 512314, 512316, 512317, 512367, 512368, 512389, 512390, 512395, 512433, 
512434, 512448, 512477, 512794, 512929

36 502444, 510821, 511114, 511478, 511479, 511480, 511575, 511858, 512000, 512053, 512054, 512314, 512367, 
512368

37 510751, 510929, 510945, 511307, 511417, 511946, 512104, 512105, 512316, 512355, 512367, 512368, 512389, 
512390

38 510976, 511307, 511576, 512395

39 508447, 508449, 509374, 510484, 511478, 511479, 511480, 511513, 511600, 511602, 512355, 512448

40 509374, 511513

41 498643, 506444, 508869, 508873, 508875, 509102, 510484, 510774, 510809, 511009, 511260, 511307, 511346, 
511475, 511495, 511524, 511882, 511883, 511983, 512024, 512102, 512103, 512314, 512317, 512330, 512335, 
512395, 512433, 512434, 512439, 512528

42 502444, 509948, 510148, 510229, 510787, 510811, 510945, 510976, 511112, 511176, 511304, 511307, 511395, 
511400, 511416, 511417, 511596, 511653, 511852, 511882, 511883, 511946, 512053, 512054, 512104, 512105, 
512211, 512213, 512317, 512355, 512367, 512368, 512395, 512405, 512477, 512794

43 498207, 502444, 508115, 510484, 510923, 510942, 511009, 511499, 511575, 512433, 512434

44 508511, 509374, 510229, 510484, 510541, 510929, 510993, 511000, 511009, 511373, 511375, 511495, 511522, 
511596, 511965, 512050, 512051, 512103, 512330, 512335

45 511346, 511858, 512000



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1985 WĘDLINY z BORÓW GRUPA SOKOŁÓW 511822

4FIZJO 512103

8 KONKURS Ośmiu Wspaniałych 508875

9LIVES 508320

ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 512389

ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 512390

ACOVIR 511578

ADAGRE AIR & TEMPERATURE SYSTEMS 511417

Ade Art 511602

ADVOCAAT DALKOWSKI 512406

ALCO SILVER 512014

ALSEPT 512357

ANDROPOL 511112

Animals24 512091

APARTAMENTY SKI RESORT 511575

AQUA AROMA 512540

AQUA SYSTEM PURE WATER BETTER LIFE 505635

Aquantic 511921

Atrium Complex 502444

BactiLacti baby 504920

BAICOLUDKI 509954

BECZKA ŚMIECHU 511487

Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ  
dla dobra dziecka 511479

Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ  
dla dobra dziecka 511480

Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ w pracy 511478

bh 512405

BioBag BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE 510739

Borówkowe Zacisze 511525

BOSTON CLINIC MEDYCYNA ESTETYCZNA 511373

BUDGRASS 510929

Bułka z Masłem Nowel 511981

BYĆ POLAKIEM 508869

C cardio 512439

Cafe Amazon 512799

cairosoft Programujemy Twój sukces! 512211

cairosoft 512213

CALM HEAD 511154

Chiara 499721

COCON 511307

coolturysta 510438

CZAS NA DESIGN 511653

DALKOWSKI LIKIER 512403

Dental Tree PROFESJONALNY GABINET 510003

Devo 511512

DEZPOWER PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK 511824

DEZPOWER 511825

DEZPOWER 511826

DIRTBIKE FACTORY 512024

DISHY 510751

DŁUGO LEŻAKOWANY SŁODOWNIA  
W GŁUBCZYCACH Stary BROWAR  
GŁUBCZYCE PIWO JASNE PEŁNE BROWAR  
GŁUBCZYCE Stary 512340

DOHAR 512477

DOMOWA PIEKARENKA NOWEL 511982

DORIAN DRZWI & PODŁOGI 511118

DORODNA 512791

DR PILAT 511965

Dr Sura SkinPro 511375

Drugie śniadanie mistrzów 512395

Dusza Regionu Zamknięta w Piwie 511441

DZIKIE BIESZCZADZKIE 512441

ECO - MIASTO 506444

Eco Hub 512794

Essentivalpro 504921

ETi Browni mousse 512387

eTrapez 512102

eZooLandia.pl 508449

eZooLandia24.pl 508447

FACE O’CLOCK Natural beauty by Eli Sobon 512330

FASCIAL CUPPING  
BY ARKADIUSZ MARTYNIUK 512335

FASTER +plus 512082

FUNDACJA ŚWIAT NA TAK 508873

GG GGT OMERTA 512447

GOSDROB FAMILY 509374

Green Cell 497155

growlac 510677

GRYF PILS SOLIDNA KLASYKA  
GATUNKU TRADYCJA SMAKU 510848

GYM PLANNER 511576

Hiendkitchen PROFESJONALNE  
JAPOŃSKIE NOŻE KUCHENNE 509467

HISZPANIA JEST W TOBIE ESPANA 510984

ibcsGate system bramek RFID 509658

ibcsSmartBox szafa wrzutowa RFID 509655

IGNIS AVEM CAPITAL 512000

InPost Paczkomaty 512448

inspirownik 511882



1 2 1 2

72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT22/2020

iyo+ 509725

JOKER FILM 511983

JUICY JAR JESZ JAK CHCESZ 510923

juicy jar 510942

K2 MAGICZNA GĄBKA 509014

Kaczka ZAGRODOWA 511969

Kawaleria GALERIA KAWY I HERBATY 511184

KBB ENGINEERING 512104

KBB ENGINEERING 512105

KER 511051

KETOMAX 505006

KLUB MOTOCYKLISTÓW  
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 510999

KOLIBRI 510695

KOLMAK professional 507367

Kontra 512314

Kosa Śmierci 510809

KRALEX 511046

LACTOBIOM 510678

LAVINOLA 511388

leczymy nie tylko zęby 508511

lekcjownik 511883

Lion’s Den Risk Modeling Challenge 510774

M MM MADAM MISSY 511860

M MORENA METAL 511513

MAGDA MATYJA 512328

maluta JOGURT ŚMIETANKOWY  
tylko 3 składniki bez laktozy naturalny  
intensywnie smaczny 511125

MapaJa 511260

MARCYŚ 511475

MERITUM Sp.J 511858

microBMS 512480

MIMO 511596

MPICO SYS LOW POWER INNOVATORS 511106

Mr. ROLLO 510484

MR. WHITENING 511859

MY mask 512966

my. 512332

NANOCARE 512005

OBI1 512432

OKhumus 511501

Old Polish Vodka WÓDKA POLSKI ZIEMNIAK  
WYRÓB JEDNORODNY 510897

Old Polish Vodka WÓDKA POLSKIE ŻYTO  
WYRÓB JEDNORODNY 510865

OLIMPIA Day Spa 511000

ongeno 512050

ORGANIS 512929

Ośrodek Kształcenia Samorządu  
Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji  
Rozwoju Demokracji Lokalnej 511524

PACIFIC ROOTS KAVA 511886

PAN koszulka 512350

Park Rozrywki FIGLOBAJKA & Café 512528

PARTNERSTAL NOWOCZESNE GARAŻE 510479

PASIEKA WIOSENNA 511495

Pastelowa 512561

PASTYLKI do ssania NP NEXON PHARMA 
ISLANDZKIE medic+ 512066

PERŁOWA 512792

PET REPUBLIC 512025

plantON 512077

PLATINUM GEAR 478042

PLUS4GRAIN 510229

PolisaMed 511114

Posline24 510148

PREMIUM QUALITY DALKOWSKI  
LIKIER ADVOCAAT NA RUMIE 512401

Prima natura Fantazja ZDROWE Z NATURY 510924

Prima natura ZDROWE Z NATURY 511116

Primavika 511630

PRO Magnez SUPLEMENT DIETY WYSOKO  
PRZYSWAJALNY SKŁADNIK AKTYWNY:  
CYTRYNIAN MAGNEZU 509838

ProfesjonalnyRolnik 511442

PROFIAUTOSERVICE 511946

prokreator 512336

PROMASK 512302

Prostalmen 504919

R&D HUB 511852

ratomedica 510821

ReBeL KIDS 511061

REKLAMA DLA BIZNESU 512317

REPAFEN 511735

Rock&Dog 512522

Roots 508115

Rybne smaki 512184

SAFE FILLERS ANASTAZJA SKURAS 511522

SALES SCANNER 511416

samiboo 512535

samurai LABS 511304

Sanavit 511925

SATIVOL Suplement diety 512366

SATYNOWA 512793

SAYURI SUSHI RESTAURACJA 498207

SeaPerformer 511038

Self Love 511493

Ser Henryka MLEKO krowie  
Arcydzieło Mistrzów Serowarstwa 512425

sicca 512008

SignOnTheGo 510787

SignOnTheGo 510811

Sing Sing 511499



1 2 1 2

Nr  ZT22/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

SKYOS MATCH YOUR JOB 511176

S-NET GRUPA TOYA 510976

SOKOŁÓW EKO UCZTA DRÓB PREMIUM  
Filety z kurczaka WYPRODUKOWANO  
BEZ STOSOWANIA GMO BEZ ANTYBIOTYKÓW  
Z WOLNEGO WYBIEGU 511823

SOKOŁÓW EKO UCZTA DRÓB PREMIUM  
Udka z kurczaka WYPRODUKOWANO  
BEZ STOSOWANIA GMO BEZ ANTYBIOTYKÓW  
Z WOLNEGO WYBIEGU 511821

SOLSEPT 512386

Soraya OAT Therapy 511851

SOUTH CHAPTER POLAND 498643

SOUTHCO 509926

spark Wallet 512054

spark 512053

STANLAK 512355

STRĄK WOMAN 508369

STREFA KIBICA SPORTS BAR 512433

STREFA KIBICA 512434

TADAM 509948

TEMPO 512402

Terapie dra Orłowskiego 512051

TheONE WARSAW 512367

TheONE 512368

TiM z miłości do wina  11111000110 511956

TiM z miłości do wina #jubileusz30lecia  
11111000110 511957

TOhumus 511502

TOM MED Specjaliści od zdrowia 510541

TORA-ZAJDEL II 510937

TWOJABIŻUTERIApl 511600

UDT CENTRALNE LABORATORIUM  
Dozoru Technicznego 511395

UDT CLDT 511400

VES PLOTER 512316

VIREFLAZID 512369

VVENMA 510945

W WIPASZ Green Farms 510993

Welcome Digital 510919

więcej niż światło. 509805

Wine of South Africa AFRICANT  
Pinotage Medium Dry 511954

winnica novi 511009

WONDER PARK 509102

ZIELONA MARIA 509047

ZORMET 510490

ZORMET 510492



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.

993831 LeaseGAP (2020 03 04) 36
1369363 OXXI PROFESSIONAL 

(2020 03 26)
3

1432615 SUPER-SCREW (2018 06 08) 17
1529801 CZCL (2019 12 16)

CFE: 26.04.02, 26.13.25, 27.05.22, 29.01.12 9
1529829 2020 03 24)

CFE: 28.03.00 41
1529834 GOBULL (2020 01 10)

CFE: 27.05.17 7
1529856 BEVBX (2020 03 20, 2019 09 20)

CFE: 19.07.01, 26.04.05 32, 33, 35
1529913 USAMS (2019 12 24)

CFE: 27.05.01 9
1529974 HERMES PASSE-PASSE 

(2020 03 20, 2019 09 30)
21

1529989 andjoy (2020 02 10, 2019 09 04)
CFE: 02.09, 26.13.25, 
27.05.01, 29.01.12

9, 35, 36, 39, 41, 
43, 44, 45

1530025 TMR (2020 01 13)
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 
29.01.13

12, 16, 35, 36, 37, 
39, 41, 43

1530041 LANHAI (2020 01 06)
CFE: 27.05.12 7

1530072 JOMOTO (2019 12 25)
CFE: 27.05.01 25

1530077 McBains Crossing 
(2020 04 20)

33

1530079 STANSIO (2019 12 16, 
2019 06 25)

6, 7, 9, 19, 20

1530082 OPENING SUSTAINABLE 
MOBILITY TO ALL (2020 01 17, 
2019 09 04)

35, 36, 41

1530083 B5 BLOCCO.5 (2020 02 25, 2020 01 03)
CFE: 26.01.17, 29.01.13 25

1530089 DELIO (2019 12 16, 
2019 06 25)

6, 7, 9, 19, 20

1530113 NERIS (2019 12 16, 
2019 06 25)

6, 7, 9, 19, 20

1530188 Wista ENERGY (2020 02 11, 2020 01 20)
CFE: 26.04.02, 27.05.02 9

1530225 SILISS (2020 03 24, 2019 10 31) 3, 5, 8, 21

1530329 Ei love you (2019 12 03, 2019 09 24)
CFE: 03.07.03, 27.05.11, 29.01.15 6, 9, 16, 29, 31, 

35, 37, 42, 44
1530330 ianoni (2019 12 16)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 28
1530358 Schaerer Coffee Skye 

(2020 02 14, 2019 09 10)
7, 11, 37

1530380 COLENTER (2020 01 30, 
2019 08 20)

5, 35

1530430 YORGLASS (2019 11 15)
CFE: 27.05.19, 29.01.12 9, 11, 16, 19, 

20, 21, 35
1530433 LAVORAZIONE TAL (2020 02 10, 2019 08 30)

CFE: 09.09.01, 27.05.10 25
1530449 HH (2019 11 21)

CFE: 26.15.01, 27.05.01 7
1530459 Orsolini (2019 12 25) 25
1530475 KREISS (2019 12 25)

CFE: 27.05.01 12, 28
1530555 OPTIMAPHARM (2020 02 07, 2020 01 29)

CFE: 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13 35, 41, 42
1530571 HOCKGRID (2019 11 28)

CFE: 27.05.01 9, 19, 22
1530617 SUHON (2020 01 02)

CFE: 03.07.24, 26.11.21, 
27.03.03, 27.05.01, 28.03.00

7

1530631 EXTEND tendostrutture modulari  
(2020 02 12, 2019 12 13)
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12 6, 37

1530657 2019 11 25)
CFE: 26.13.25 6, 11

1530668 MTM-Easy  
(2020 01 23, 2019 07 24)

9, 16, 35, 38, 41, 42

1530708 MAKERS OF BETTER 
(2019 08 01, 2019 02 01)

6, 9, 20, 40

1530721 SIDI (2020 02 05, 2019 08 19) 1, 19, 42
1530872 facelle (2019 09 06, 2019 04 17)

CFE: 04.02.01, 26.01.03, 
27.05.01

3, 5, 10, 24, 35

1530907 FIX AUTO (2020 01 16, 2019 12 18)
CFE: 24.15.02, 26.04.16, 27.05.24 35, 37

1530936 HK (2019 11 28)
CFE: 27.01.16, 27.05.03 9, 19, 22



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1530721 

3  1369363, 1530225, 1530872 

5  1530225, 1530380, 1530872 

6  1530079, 1530089, 1530113, 1530329, 1530631, 1530657, 1530708 

7  1529834, 1530041, 1530079, 1530089, 1530113, 1530358, 1530449,
 1530617 

8  1530225 

9  1529801, 1529913, 1529989, 1530079, 1530089, 1530113, 1530188,
 1530329, 1530430, 1530571, 1530668, 1530708, 1530936 

10  1530872 

11  1530358, 1530430, 1530657 

12  1530025, 1530475 

16  1530025, 1530329, 1530430, 1530668 

17  1432615 

19  1530079, 1530089, 1530113, 1530430, 1530571, 1530721, 1530936 

20  1530079, 1530089, 1530113, 1530430, 1530708 

21  1529974, 1530225, 1530430 

22  1530571, 1530936 

24  1530872 

25  1530072, 1530083, 1530433, 1530459 

28  1530330, 1530475 

29  1530329 

31  1530329 

32  1529856 

33  1529856, 1530077 

35  1529856, 1529989, 1530025, 1530082, 1530329, 1530380, 1530430,
 1530555, 1530668, 1530872, 1530907 

36  993831, 1529989, 1530025, 1530082 

37  1530025, 1530329, 1530358, 1530631, 1530907 

38  1530668 

39  1529989, 1530025 

40  1530708 

41  1529829, 1529989, 1530025, 1530082, 1530555, 1530668 

42  1530329, 1530555, 1530668, 1530721 

43  1529989, 1530025 

44  1529989, 1530329 

45  1529989



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.

499536 DUTKIEWICZ MAREK
2019 12 18 16, 31, 35

504305 H. Lundbeck A/S
2020 02 18 5

505013 Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik
2020 02 25 8

504083 Zentiva Group, a.s.
2020 03 16 5

504317 BP p.l.c.
2020 03 23 37

504465 Medicvent Aktiebolag
2020 05 07 10, 11

507761 Sheltered Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics
2020 05 08 9, 35

507553 Gastroba utvecklings AB
2020 05 12 29, 30, 32

507434 Ferrero S.p.A.
2020 05 15 30

506235 JULA AB
2020 05 18 3, 25
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