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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 13 lipca 2020 r. Nr ZT28

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) 476514 (220) 2017 09 15
(731) MEDIAFACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chłodnictwo&Klimatyzacja

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki 
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, in-
terfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputero-
we bazy danych, nagrane płyty CD, 16 czasopisma, publika-
cje periodyczne drukowane, broszury, ulotki, biuletyny infor-
macyjne, biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręcz-
niki, fotografie, 38 przesyłanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych i sieci komputerowych, przesyłanie informa-
cji tekstowej i obrazowej za pomocą środków elektronicz-
nych i sieci komputerowych, 39 dystrybucja podręczników 
szkolnych, książek i czasopism, 40 drukowanie podręczników 
szkolnych, książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład 
drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wyda-
wanie i publikowanie tekstów literackich i dydaktycznych, 
pisanie tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wy-
dawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wyko-
rzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi na-
uczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi or-
ganizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi 
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
konferencji, kongresów i zjazdów, 42 tworzenie i administro-
wanie stronami www, witryn i portali, usługi tworzenia kom-
puterowych programów multimedialnych zawierających in-
formacje książkowe, filmy, animacje oraz zdjęcia dla potrzeb 
edukacji, rozrywki i kultury.

(210) 498640 (220) 2019 04 11
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Multigrafia
(510), (511) 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, tak-
że on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samo-
dzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania 
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w roz-

powszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Inter-
necie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpo-
średniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii 
reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów 
reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzch-
ni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręcza-
nia publikacji osobom trzecim, prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, tak-
że za pośrednictwem mediów elektronicznych, artykułów 
sportowych i gimnastycznych, 38 przesyłanie danych, apli-
kacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, 
informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, 
przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie 
dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie 
komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udo-
stępniania forów internetowych, udostępnianie interneto-
wych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi te-
lekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy 
internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego, 42 programowanie komputero-
we, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, two-
rzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji 
do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych 
za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi prawne 
w zakresie licencjonowania programów komputerowych 
i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 504766 (220) 2019 09 24
(731) KORNAŚ SZYMON MIKOŁAJ PASJA ROZWOJU 

- GABINET PSYCHOLOGICZNY. TERAPIA 
I PSYCHOEDUKACJA, Radom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasja Rozwoju

(531) 27.05.01, 29.01.11, 29.01.03
(510), (511) 35 promowanie usług psychologicznych i/lub 
w zakresie zdrowia psychicznego, life coachingu, odżywia-
nia, publikowanie tekstów i informacji o charakterze pro-
mocyjnym i reklamowym, 38 przesyłanie informacji i wia-
domości online, udostępnianie forów internetowych online, 
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komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja 
za pomocą systemów poczty elektronicznej, konsultacje i in-
formacje w zakresie wymienionych usług, 41 usługi eduka-
cyjne, doradztwo w zakresie szkoleń, w tym przez Internet, 
udostępnianie i prowadzenie forów dyskusyjnych w Inter-
necie, coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo 
zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, nauczanie i szkolenia, usługi 
w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organizowanie se-
minariów, kursów szkoleniowych szkoleń, konferencji, udo-
stępnianie informacji online w zakresie wymienionych usług, 
usługi edukacyjne oraz doradztwo w dziedzinie life coachin-
gu za pośrednictwem mediów społecznościowych, pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publi-
kowanie drogą elektroniczną, dzielenie się swoimi treścia-
mi i obrazami w trybie online, zapewnienie szkoleń online, 
usługi edukacyjne związane z odżywaniem, prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, 
nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, prowadzenie 
zajęć w zakresie odżywiania, kursy i seminaria edukacyjne 
z zakwaterowaniem, świadczenie usług w zakresie psycho-
logii i/lub procesu decyzyjnego procesu do zaspokajania 
różnych potrzeb za pomocą poczty elektronicznej, mediów 
społecznościowych (usługi w zakresie edukacji, kształcenia), 
świadczenie usług w zakresie szkoleń za pomocą poczty 
elektronicznej i/lub mediów społecznościowych, konsulta-
cje i informacje w zakresie wymienionych usług, 44 usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, opieka medyczna i psy-
chologiczna, usługi medyczne, doradztwo i konsultacje psy-
chologiczne, w tym przez Internet, porady i leczenie psycho-
logiczne, udzielanie informacji online w zakresie psychologii, 
poradnictwo w zakresie odżywiania, udzielania informacji 
w zakresie odżywania, doradztwo w zakresie odżywiania 
i dietetyki, świadczenie usług w zakresie psychologii i/lub 
procesu decyzyjnego procesu do zaspokajania różnych po-
trzeb za pomocą poczty elektronicznej, mediów społeczno-
ściowych (pomoc psychologiczna), świadczenie usług w za-
kresie poradnictwa psychologicznego za pomocą poczty 
elektronicznej i/lub mediów społecznościowych, konsulta-
cje i informacje w zakresie wymienionych usług.

(210) 504768 (220) 2019 09 24
(731) KUDLIK WŁODZIMIERZ, Andrespol
(540) (znak słowny)
(540) SÓL - MED
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, reklama i marketing, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, administro-
wanie sprzedażą, doradztwo w zakresie promocji sprzeda-
ży, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, auto handel, 39 transport lądowy, 
transport samochodowy, transport żywności, transport ko-
smetyków, transport ładunków, transport drogowy, trans-
port morski, transport lotniczy, transport wodny, transport 
kolejowy, transport pasażerski, transport bagażu, trans-
port pojazdów, organizowanie transportu, rezerwowanie 
transportu, czarterowanie transportu, usługi transportowe, 
transport i składowanie, usługi w zakresie wypożyczania po-
jazdów samochodowych, czarterowanie autobusów i auto-
karów, wypożyczanie autokarów, wynajem autokarów, trans-
port autobusowy, usługi transportowe autokarowe.

(210) 505209 (220) 2019 10 04
(731) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONAROL

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 gonty metalowe, 7 belarki, bębny jako części 
maszyn, brony, brzeszczoty pił jako części maszyn, cylindry 
do maszyn, czopy jako części maszyn, czyszczalnie złożone 
do ziaren, dłuta do maszyn, dmuchawy jako maszyny, dmu-
chawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki, 
dojarki mechaniczne, drążki jako części maszyn, maszyny 
do obróbki drewna, elewatory rolnicze, formy jako części 
maszyn, frezarki, giętarki, gładziarki, maszyny do gwintowa-
nia, hydrauliczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, ma-
szynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, koło-
wroty, kondensatory pary, koparki, korby jako części maszyn, 
kosiarki, krążki jako części maszyn, kubki udojowe do doja-
rek, lemiesze do pługów, łuskarki ziarna, łożyska jako części 
maszyn, maselnice, maszyny rolnicze, mieszalniki, młynki 
domowe, maszyny do pielenia, maszyny do ubijania, osłony 
do maszyn, maszyny do pielenia, maszyny do uprawiania 
ziemi do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki 
paszy dla zwierząt, młotki jako części maszyn, noże jako czę-
ści maszyn, obudowy jako części maszyn, przesiewacze, se-
paratory, separatory para- olej, sieczkarnie, siewniki, suszarki 
jako wirówki, maszyny do obróbki tytoniu, wialnie, wirówki 
jako maszyny, wirówki do mleka, zgrabiarki, urządzenia elek-
tromechaniczne do produkcji żywności, regulatory jako czę-
ści maszyn, szpule jako części maszyn, tłoki jako części ma-
szyn, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, sno-
powiązałki, maszyny budowlane, maszyny do mleczarstwa, 
maszyny do budowy dróg, maszyny do mieszania, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszy-
ny kruszące, maszyny ssące do celów przemysłowych, 
19 balustrady, baraki, belki niemetalowe, boazerie, bramy 
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy, da-
chówka niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, futryny 
niemetalowe, gonty niemetalowe, gzymsy niemetalowe, 
kabiny telefoniczne niemetalowe, kamieniarskie wyroby, 
karton budowlany, kątowniki niemetalowe, kesony do prac 
konstrukcyjnych pod wodą, klepki drewniane, kominowe 
trzony niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, kraty niemetalowe, krokwie dachowe, 
kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy nie-
metalowe stosowane w budownictwie, łaty drewniane, 
marmur, mozaiki dla budownictwa, materiały budowlane 
niemetalowe, nadproża niemetalowe, obróbki budowlane 
niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia niemetalowe, 
ogrodzenia niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna nie-
metalowe, olwin dla budownictwa, pak, palisady niemetalo-
we, papa, papier budowlany, parkiety, piasek dla budownic-
twa, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, płytki niemeta-
lowe stosowane w budownictwie, podkłady kolejowe nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia dachów stosowane jako niemetalowe, pokrywy 
włazów niemetalowe, powłoki stosowane jako materiały 
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, progi 
niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, przewody nie-
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ramy 
do okien niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów 
niemetalowe, rozporki niemetalowe, rusztowania niemeta-
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lowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, staj-
nie, stopnie schodów niemetalowe, stropy niemetalowe, 
sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, szkło płaskie wal-
cowane stosowane jako okienne dla budownictwa, ścianki 
szczelne niemetalowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla 
budownictwa, wykładziny niemetalowe, wyroby ze styro-
pianu stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu 
stosowane w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane 
w budownictwie, zbiorniki murowane, zbrojenie dla bu-
downictwa niemetalowe, znaki drogowe nieświecące i nie-
mechaniczne niemetalowe, żużel stosowany jako materiał 
budowlany, żwir, poidła dla zwierząt domowych, 35 bada-
nie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
ści gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprze-
daży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trze-
cich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla in-
nych przedsiębiorstw poprzez internet z zakresu: budow-
nictwa i dla budownictwa, leśnictwa, nasiennictwa, ogrod-
nictwa, rolnictwa, szkółkarstwa, usługi handlowe w zakresie 
półproduktów pochodzenia rolniczego, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach i hurtow-
niach z: wyrobami budowlanymi, samochodowymi, mate-
riałami z tworzyw sztucznych, artykułami ogrodniczymi, 
nasionami, sadzonkami, materiałem szkółkarskim, środkami 
chemicznymi dla ogrodnictwa, narzędzi i sprzętu dla: leśnic-
twa, rolnictwa i ogrodnictwa, ze sprzętem i wyrobami: 
do użytku spożywczego, z przeznaczeniem dla rolnictwa, 
maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do tych maszyn 
i urządzeń, usługi handlowe w zakresie obrotu płodów rol-
nych i żywych zwierząt, a w szczególności: poidła dla zwie-
rząt, ogrody zimowe jak o konstrukcje budowlane, belarki, 
bębny jako części maszyn, brony, brzeszczoty pił jako części 
maszyn, cylindry do maszyn, czopy jako części maszyn, 
czyszczalnie złożone do ziaren, dłuta do maszyn, dmucha-
wy jako maszyny, dmuchawy do sprężania, zasysania i trans-
portu ziarna, dojarki, dojarki mechaniczne, drążki jako części 
maszyn, maszyny do obróbki drewna, elewatory rolnicze, 
formy jako części maszyn, frezarki, giętarki, gładziarki, ma-
szyny do gwintowania, hydrauliczne silniki, instalacje do my-
cia pojazdów, maszynowe kolektory do zbierania kamienia 
kotłowego, koła zębate, kołowroty, kondensatory pary, ko-
paczki, koparki, korby jako części maszyn, kosiarki, krążki jako 
części maszyn, kubki udojowe do dojarek, kultywatory, le-
miesze do pługów, łuskarki ziarna, łożyska jako części ma-
szyn, maselnice, maszyny rolnicze, mieszalniki, maszynki 
do mięsa, młynki domowe, maszyny do pielenia, maszyny 
do ubijania, narzędzia, narzędzia rolnicze, osłony do maszyn, 
maszyny do pielenia, maszyny do uprawiania ziemi do użyt-
ku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki paszy dla zwie-
rząt, podgrzewacze wody, podnośniki, młotki jako części 
maszyn, noże jako części maszyn, obudowy jako części ma-
szyn, przesiewacze, separatory, separatory paraolej, siecz-
karnie, siewniki, sita, suszarki jako wirówki, szatkownice, ma-
szyny do obróbki tytoniu, wialnie, wirówki jako maszyny, 
wirówki do mleka, wymienniki ciepła, zgrabiarki, urządzenia 
elektromechaniczne do produkcji żywności, regulatory jako 
części maszyn, szpule jako części maszyn, tłoki jako części 
maszyn, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, 
snopowiązałki, maszyny budowlane, narzędzia budowlane, 
maszyny do mleczarstwa, maszyny do budowy dróg, ma-
szyny do mieszania, maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, maszyny do robót ziemnych, maszyny do strzy-
żenia sierści u zwierząt, maszyny kruszące, maszyny ssące 
do celów przemysłowych, altany stosowane jako konstruk-

cje, balustrady, baraki, baseny kąpielowe stosowane jako 
konstrukcje, belki niemetalowe, boazerie, bramy niemetalo-
we, budki targowe, budynki niemetalowe przenośne, chle-
wy, dachówka niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, fu-
tryny niemetalowe, gonty, gzymsy niemetalowe, kabiny ką-
pielowe niemetalowe, kabiny telefoniczne niemetalowe, 
kamieniarskie wyroby, karton budowlany, kątowniki nieme-
talowe, kesony do prac konstrukcyjnych pod wodą, klepki 
bednarskie, klepki drewniane, kominowe trzony niemetalo-
we, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownic-
twa, kostki niemetalowe, kraty niemetalowe, krokwie da-
chowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, li-
stwy niemetalowe stosowane w budownictwie, lufciki, łaty 
drewniane, marmur, mozaiki dla budownictwa, materiały 
budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, obróbki 
budowlane niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia 
niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okiennice niemeta-
lowe, okna niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, olwin 
dla budownictwa, osprzęt drzwiowy, pak, palisady niemeta-
lowe, papa, papier budowlany, parkiety, piasek dla budow-
nictwa, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, płyty, płytki 
niemetalowe stosowane w budownictwie, podkłady kolejo-
we niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemeta-
lowe, podwaliny niemetalowe, pokrycia dachów stosowane 
jako niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, pokrywy 
włazów niemetalowe, powłoki stosowane jako materiały 
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, progi 
niemetalowe, prowadnice do drzwi lub okien niemetalowe, 
przegrody niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, prze-
wody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyza-
cyjnej, ramy do okien niemetalowe, rolety wewnętrzne i ze-
wnętrzne niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów 
niemetalowe, rozporki niemetalowe, rusztowania niemeta-
lowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, spo-
iwa do murów, stajnie, stemple podporowe, stopnie scho-
dów niemetalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, 
szkło konstrukcyjne, szkło płaskie walcowane stosowane 
jako okienne dla budownictwa, szkło zbrojone, ścianki 
szczelne niemetalowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla 
budownictwa, witryny niemetalowe, wykładziny niemetalo-
we, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, wy-
roby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby 
ze styrenu stosowane w budownictwie, zbiorniki murowa-
ne, zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, znaki drogo-
we nieświecące i niemechaniczne niemetalowe, żaluzje nie-
metalowe, żużel stosowany jako materiał budowlany, żwir.

(210) 505656 (220) 2019 10 15
(731) HEXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.05.04, 26.05.18
(510), (511) 4 energia elektryczna, 11 instalacje i urządzenia 
regulacyjne do instalacji wodnych i gazowych, do ogrzewa-
nia /chłodzenia, 40 wytwarzanie energii.
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(210) 505995 (220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PLAFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki diete-
tyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki 
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne 
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty wi-
taminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały 
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt 
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(210) 506009 (220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DUO STRES
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki diete-
tyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki 
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne 
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty wi-
taminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały 
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt 
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(210) 507085 (220) 2019 11 22
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.12
(510), (511) 2 farby, lakiery, barwniki, 3 wyroby kosmetycz-
ne, szampony, mydła, środki do pielęgnacji włosów, środki 
myjące i czyszczące, pasty do zębów, środki do prania, toale-
towe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody 
kolońskie i kwiatowe, pasta do obuwia, preparaty do wybie-
lania, preparaty do odtłuszczania, 4 oleje techniczne, smary, 
paliwa, gaz opałowy, 5 wata do celów medycznych, podpa-
ski, pieluchy, pieluchy jednorazowe, zioła lecznicze, 9 płyty 

fonograficzne, kasety, gry komputerowe, 16 gazety, czasopi-
sma, książki, fotografie, albumy, kalendarze, przybory szkol-
ne, papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaleto-
wy, chusteczki do nosa papierowe, 21 naczynia i przybory 
kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do kro-
jenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosme-
tyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termo-
sy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pojemniki na produkty 
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachet-
nych, zestawy do przypraw, pułapki na gryzonie, serwisy sto-
łowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wazony, 24 bie-
lizna pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, koł-
dry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, 
garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, 
bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, sza-
liki, apaszki, rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielo-
we i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, 
piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, 
chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. 
koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków wa-
rzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasz-
tety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, 
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa 
konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żyw-
ność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce 
i warzywa suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, 
powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzy-
wa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania 
gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożo-
we, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, 
desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej 
klasie, herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, 
przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, 
sorbety, kisiele, budynie, 31 świeże owoce, jarzyny, nasiona, 
rośliny i naturalne kwiaty, 32 wody mineralne, gazowane, 
napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowania 
napojów, napoje owocowe, soki owocowe, piwo, 33 alkohol 
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholo-
we (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty 
owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński de-
stylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, 
destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz 
[alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód 
pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alko-
holowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie 
trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogrono-
wych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagają-
ce), whisky, wino, wódka, 34 papierosy, zapalniczki, zapałki, 
35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, infor-
macje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie 
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, progra-
my lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, 
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia 
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie 
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie 
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm za-
granicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami 
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami 
i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami go-
spodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, 
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z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, 
prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej 
oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie 
powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania 
i administrowania nieruchomościami, 39 usługi w zakresie 
przewozu osób i towarów, w zakresie przeładunku, magazy-
nowanie towarów, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie 
hoteli, barów, restauracji, pizzerii.

(210) 507199 (220) 2019 11 26
(731) MD BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowny)
(540) MOBEE DICK
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie kompute-
rowe, oprogramowanie dedykowane, aplikacje desktopowe, 
aplikacje mobilne, aplikacje internetowe, oprogramowanie 
firmowe, pakiety programów, 42 usługi w zakresie technolo-
gii informatycznych, rozwój, tworzenie i wdrażanie oprogra-
mowania, hosting, oprogramowanie jako usługa, doradztwo 
i konsultacje w zakresie technologii informatycznej, usługi 
projektowania w zakresie tworzenia sieci, tworzenie stron 
www, projektowanie oprogramowania komputerowego 
na zamówienie, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, programowanie komputerów i konserwacja progra-
mów komputerowych, opracowanie programów do prze-
twarzania danych na zamówienie osób trzecich, projekto-
wanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, 
projektowanie systemów informatycznych.

(210) 507213 (220) 2019 11 26
(731) MD BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mobee Dick

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.09.03, 03.09.24
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie kompute-
rowe, oprogramowanie dedykowane, aplikacje desktopowe, 
aplikacje mobilne, aplikacje internetowe, oprogramowanie 
firmowe, pakiety programów, 42 usługi w zakresie technolo-
gii informatycznych, rozwój, tworzenie i wdrażanie oprogra-
mowania, hosting, oprogramowanie jako usługa, doradztwo 
i konsultacje w zakresie technologii informatycznej, usługi 
projektowania w zakresie tworzenia sieci, tworzenie stron 
www, projektowanie oprogramowania komputerowego 
na zamówienie, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, programowanie komputerów i konserwacja progra-
mów komputerowych, opracowanie programów do prze-
twarzania danych na zamówienie osób trzecich, projekto-
wanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, 
projektowanie systemów informatycznych.

(210) 507468 (220) 2019 12 02
(731) RADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Iława

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADEX

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 budowlane niemetalowe: materiały, kon-
strukcje, płyty, drewno budowlane, niemetalowe: drzwi, 
futryny, ościeżnice, ramy okienne, okiennice, okładziny nie-
metalowe dla budownictwa, okna niemetalowe składa-
ne, szalówki, 35 zgromadzenie i zestawienie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowa-
nej w sprzedaży wyrobów stolarskich i ciesielskich dla bu-
downictwa oraz chemii gospodarczej, eksport-import tych 
towarów.

(210) 507829 (220) 2019 12 09
(731) SYRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bestwina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Coock Best Polish 2017 Workshop 1st

(531) 03.07.03, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice do ochrony przed wypadkami lub 
urazami, osłony ochronne na twarz dla robotników, odzież 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, 25 odzież ochron-
na zakładana na ubrania.

(210) 507834 (220) 2019 12 09
(731) SYRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bestwina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYRO. ARTYKUŁY SPAWALNICZE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice do ochrony przed wypadkami lub 
urazami, osłony ochronne na twarz dla robotników, odzież 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, 25 odzież ochron-
na zakładana na ubrania.
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(210) 507856 (220) 2019 12 09
(731) SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUPERSTYLER
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz skle-
pów detalicznych i hurtowych kompozycji kwiatowych, pre-
zentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, słody-
czy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów 
higieny osobistej, gadżetów, zabawek, gier, odzieży, butów, 
bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć głowy, 
czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów i arty-
kułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, artyku-
łów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospodarstwa 
domowego, artykułów dla zwierząt, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 38 za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja 
za pośrednictwem blogów on-line, poczta elektroniczna, 
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, 
udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie 
blogów on-line, w tym blogów o tematyce mody, urody, od-
żywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozryw-
ki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowa-
dzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi 
edukacyjne odnośnie mody, urody, odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz fi-
lozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświa-
ty, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i sposobu życia, informacje o nauczaniu, eduka-
cji i oświacie, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, 
zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżo-
wania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, kursy koresponden-
cyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferen-
cji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, po-
dróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie 
książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, uro-
dy, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw 
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym 
w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu ży-
cia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, 
stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, urody, odży-
wiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, 
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie 
i organizowanie konkursów, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi parków rozrywki, organizowanie, produkcja i wy-

stawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, 
organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie lub 
wystawianie przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, 
widowisk, muzyki, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier 
i zawodów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usłu-
gi w zakresie organizowania i prowadzenia studiów, szkoleń, 
kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia sympozjów, kongresów, konferencji, se-
minariów, zjazdów.

(210) 507858 (220) 2019 12 09
(731) SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz skle-
pów detalicznych i hurtowych kompozycji kwiatowych, pre-
zentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, słody-
czy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów 
higieny osobistej, gadżetów, zabawek, gier, odzieży, butów, 
bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć głowy, 
czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów i arty-
kułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, artyku-
łów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospodarstwa 
domowego, artykułów dla zwierząt, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 38 za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja 
za pośrednictwem blogów on-line, poczta elektroniczna, 
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, 
udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie 
blogów on-line, w tym blogów o tematyce mody, urody, od-
żywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozryw-
ki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowa-
dzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi 
edukacyjne odnośnie mody, urody, odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz fi-
lozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświa-
ty, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i sposobu życia, informacje o nauczaniu, eduka-
cji i oświacie, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, 
zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżo-
wania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, kursy koresponden-
cyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferen-
cji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, po-
dróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie 
książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, uro-
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dy, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw 
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym 
w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu ży-
cia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, 
stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, urody, odży-
wiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, 
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie 
i organizowanie konkursów, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi parków rozrywki, organizowanie, produkcja i wy-
stawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, 
organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie lub 
wystawianie przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, 
widowisk, muzyki, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier 
i zawodów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usłu-
gi w zakresie organizowania i prowadzenia studiów, szkoleń, 
kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia sympozjów, kongresów, konferencji, se-
minariów, zjazdów.

(210) 508042 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAUFALI NAM KONSUMENCI LAUR KONSUMENTA 

2019 VIFON For Today Since 1963 PRAŻYNKI 
KREWETKOWE ŁAGODNE TaoTao Słodko-Pikantny 
Sos Chili Wyśmienicie smakują ze Słodko-Pikantnym 
Sosem Chili TaoTao SHRIMP CRISPS

(531) 08.07.08, 03.09.16, 11.03.10, 19.07.99, 11.03.11, 26.04.02, 
26.01.16, 24.05.01, 25.01.99, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 słone i słodkie przekąski na bazie ziemnia-
ków, chrupki ziemniaczane, prażynki, prażynki krewetkowe, 
30 słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy, 
chipsy kukurydziane, wyroby piekarnicze, paluszki, precelki, 
przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, ryż i po-
trawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu 
ryżowego, chipsy ryżowe, prażynki ryżowe, prażynki ryżowe 
krewetkowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, także za po-
średnictwem sieci Internet słonych i słodkich przekąsek.

(210) 508047 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAUFALI NAM KONSUMENCI LAUR KONSUMENTA 

VIFON For Todey Since 1963 PRAŻYNKI 
KREWETKOWE PIKANTNE OSTRE TaoTao Słodko-
Pikantny Sos Chili Wyśmienicie smakują ze Słodko-
Pikantnym Sosem Chili TaoTao HOT SHRIMP CRISPS

(531) 08.07.08, 11.03.05, 03.09.16, 05.09.15, 19.07.99, 11.03.11, 
24.05.01, 26.04.02, 25.01.99, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 słone i słodkie przekąski na bazie ziemnia-
ków, chrupki ziemniaczane, prażynki, prażynki krewetkowe, 
30 słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy, 
chipsy kukurydziane, wyroby piekarnicze, paluszki, precelki, 
przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, ryż i po-
trawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu 
ryżowego, chipsy ryżowe, prażynki ryżowe, prażynki ryżowe 
krewetkowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, także za po-
średnictwem sieci Internet słonych i słodkich przekąsek.

(210) 508929 (220) 2008 02 27
(731) Rockstar, Inc, Las Vegas, US
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR PUNCHED
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do sporządzania napojów bezalko-
holowych, napoje izotoniczne i napoje orzeźwiające.

(210) 508944 (220) 2020 01 13
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) FRUTUSIE
(510), (511) 29 soki owocowe i warzywne do gotowania 
(ekstrakty), przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, 
sosy do sałatek, owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, pikle, składniki warzywne do sporządzania zup, 
galaretki owocowe, konfitury, dżemy, bakalie i ich mieszan-
ki, skórki z owoców kandyzowane, chipsy na bazie warzyw, 
chipsy na bazie owoców, daktyle, migdały preparowane, 
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, 
rodzynki, pestki słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, 
30 przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki kukurydziane, 
chrupki kukurydziane w czekoladzie, draże kukurydziane, 
draże kukurydziane w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki 
zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze na bazie 
zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i czekola-
dowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki 



Nr  ZT28/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby ja-
dalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekłada-
ne, torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słody-
cze, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonier-
ki, batony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, 
czekoladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki 
owocowe jako słodycze, lody, napoje na bazie czekolady, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, her-
bata, kakao, zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, 
miód, sosy do sałatek.

(210) 508947 (220) 2020 01 13
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) FRUITUSIE
(510), (511) 29 soki owocowe i warzywne do gotowania 
(ekstrakty), przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, 
sosy do sałatek, owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, pikle, składniki warzywne do sporządzania zup, 
galaretki owocowe, konfitury, dżemy, bakalie i ich mieszan-
ki, skórki z owoców kandyzowane, chipsy na bazie warzyw, 
chipsy na bazie owoców, daktyle, migdały preparowane, 
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, 
rodzynki, pestki słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, 
30 przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki kukurydziane, 
chrupki kukurydziane w czekoladzie, draże kukurydziane, 
draże kukurydziane w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki 
zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze na bazie 
zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i czekola-
dowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki 
mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby ja-
dalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekłada-
ne, torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słody-
cze, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonier-
ki, batony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, 
czekoladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki 
owocowe jako słodycze, lody, napoje na bazie czekolady, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, her-
bata, kakao, zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, 
miód, sosy do sałatek.

(210) 509654 (220) 2020 01 31
(731) Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.,  

Buenos Aires, AR
(540) (znak słowny)
(540) TARAGÜI
(510), (511) 30 ostrokrzew paragwajski (yerba mate), napoje 
na bazie ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate), herbata, 
napoje na bazie herbaty i napary ziołowe.

(210) 509812 (220) 2020 02 04
(731) CYBULSKI JAROSŁAW, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) I’M NATÜRIKKÉ
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosme-
tyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne.

(210) 509930 (220) 2020 02 06
 (310) 194573686 (320) 2019 08 06 (330) FR
(731) BIOPHA Société par actions simplifiée,  

Montaigu Cedex, FR
(540) (znak słowny)

(540) BIOLANE
(510), (511) 3 preparaty higieniczne, do poprawy urody, 
toaletowe i pielęgnacyjne, mydła, produkty perfumeryj-
ne, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny (emulsje) 
do skóry głowy, płyny (emulsje) do włosów, wody i żele 
do stylizacji, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki, kre-
my kosmetyczne, żele do twarzy, mleczka do ciała, kosme-
tyczne płyny (emulsje), maski do pielęgnacji urody, pianki 
do oczyszczania ciała, balsamy kosmetyczne, kremy ko-
smetyczne, puder do ciała, oleje do celów kosmetycznych, 
świece i woski do masażu, serum do celów kosmetycznych, 
mleczka do oczyszczania twarzy, dezodoranty, preparaty 
do makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty do higie-
ny intymnej, kosmetyki do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, preparaty kosmetyczne do stosowania na ciało, ko-
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
stóp, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji dłoni, preparaty 
do kąpieli, produkty kosmetyczne pod prysznic, żele pod 
prysznic i do kąpieli, płyny (emulsje) do kąpieli, preparaty 
pielęgnacyjne do włosów, preparaty aloesowe do celów 
kosmetycznych, żele oczyszczające do ciała i włosów, olejek 
migdałowy, wody toaletowe, talk do użytku toaletowego, 
mleczka oczyszczające do celów toaletowych, wody oczysz-
czające, płyny (emulsje) do celów kosmetycznych, olejki 
i żele do masażu, nie do zastosowań medycznych, kremy 
ochronne stosowane podczas przewijania niemowląt, waciki 
oraz chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi lub na-
sączone kosmetycznym mleczkiem oczyszczającym, szam-
pony, suche szampony, odżywki do włosów, patyczki ko-
smetyczne, kosmetyki w postaci płynu lub pudru, preparaty 
do opalania, preparaty do kąpieli słonecznych (kosmetyki), 
preparaty kosmetyczne stosowane po ekspozycji na słońce, 
żele i olejki do kąpieli słonecznych oraz preparaty stosowane 
po ekspozycji na słońce (kosmetyki), kosmetyczne prepa-
raty wyszczuplające, niemedyczne preparaty do płukania 
jamy ustnej oraz do płukania gardła, preparaty do płukania 
jamy ustnej (nie do celów medycznych), kremy na rozstępy 
(nie do celów medycznych), preparaty wybielające i inne 
preparaty stosowane do prania, dla niemowląt i małych 
dzieci, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierne, dla niemowląt i małych dzieci, preparaty do prania 
rzeczy dla niemowląt i małych dzieci, płyny do zmywania na-
czyń, dla niemowląt i małych dzieci, zmiękczacze do tkanin, 
dla niemowląt i małych dzieci, odplamiacze, dla niemowląt 
i małych dzieci, kremy dla niemowląt [niemedyczne], kremy 
kosmetyczne na bazie cykorii do ochrony mikrobiomu skóry, 
preparaty probiotyczne do zastosowań kosmetycznych słu-
żące zachowaniu naturalnej równowagi mikrobiomu skóry, 
preparaty higieniczne w tym płyny do oczyszczania i nawil-
żania oczu, nie do zastosowań medycznych, 5 produkty far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne do celów medycz-
nych, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki 
antyseptyczne, surowica, eozyna (roztwory do dezynfekcji), 
maści lecznicze, preparaty farmaceutyczne do zapobiega-
nia rozstępom, preparaty lecznicze w sprayu do nosa, żel 
arnikowy do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty probiotyczne do zastosowań 
medycznych służące zachowaniu naturalnej równowagi mi-
krobiomu skóry, kremy dla niemowląt [lecznicze], suplemen-
ty diety wykazujące efekty kosmetyczne, suplementy diety 
przeznaczone dla noworodków, niemowląt i dzieci, sterylne 
roztwory do zastosowań medycznych, pieluchy jednorazo-
we, pieluchomajtki dla dzieci, pieluszki dziecięce i niemow-
lęce, dziecięce i niemowlęce pieluszki kąpielowe, surowice 
w tym surowica fizjologiczna, 21 przybory toaletowe.
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(210) 509960 (220) 2020 02 07
(731) SUDBURY KATARZYNA ALEKSANDRA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBIENT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama.

(210) 509973 (220) 2020 02 07
(731) WNUK JAN WYROBY Z WIKLINY PPH,  

Rudnik nad Sanem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIKLINOWY ŚWIAT Wyroby z Wikliny PPH Jan Wnuk

(531) 29.01.12, 05.11.99, 27.05.01
(510), (511) 20 wyroby wikliniarskie, budy dla zwierząt do-
mowych, kosze niemetalowe, kosze z pokrywą do przeno-
szenia rzeczy.

(210) 510152 (220) 2020 02 12
(731) GOTHALS LIMITED, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sinsay

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 lampiony, lampy oświetleniowe, lampki elek-
tryczne ozdobne, 16 serwetki, kalendarze, organizery, spina-
cze, ozdoby ścienne, plakaty, dekoracje na stół, podkładki 
pod kubki, 20 poduszki, ramki na zdjęcia, podnóżki, półki, 
stoliki, szafki, wieszaki, domki dla zwierzaków, ozdoby do ba-
beczek, wieszaki na klucze, lustra ścienne, tablice, zawieszki 
na drzwi, podkładki, stojaki, pudełka do pakowania z two-
rzyw sztucznych, kosze do przechowywania, pudła do prze-
chowywania, skrzynie do przechowywania, szkatułki, luster-
ka toaletowe, 21 doniczki, skarbonki, świeczniki, wazony, bi-
dony, kubki, miski, naczynia, pojemniki na cukierki, pojemniki 
na mydło, rolki do ubrań, formy i foremki, łyżki do mieszania, 
27 dywany, dywaniki, maty, wycieraczki, 28 ozdoby choinko-
we, kule śnieżne, świąteczne skarpety na prezenty, dekoracje 
i ozdoby choinkowe, tipi.

(210) 510204 (220) 2020 03 19
(731) ROMA INVESTMENTS PIĄTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PLATINUM PALACE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 organizowanie i przeprowadzanie wycieczek 
i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem mia-
sta, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, usługi orga-
nizowania wycieczek ze zwiedzaniem, 43 usługi hotelowe, 
informacja hotelowe, zarządzanie hotelami, rezerwacja hote-
lowa, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hote-
lowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi ho-
teli i moteli, organizowanie posiłków w hotelach, rezerwacja 
miejsc w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe 
dla uprzywilejowanych klientów, usługi w zakresie rezerwacji 
pokojów hotelowych, rezerwacja stolików restauracyjnych, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach 
i barach.

(210) 510454 (220) 2020 02 21
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) green for skin
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego prepara-
ty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 510455 (220) 2020 02 21
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
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(540) żelove
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego prepara-
ty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 510456 (220) 2020 02 21
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PolishBeauty by FLOSLEK

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego prepara-
ty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 510457 (220) 2020 02 21
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) #PL.Beauty by FLOSLEK

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego prepara-
ty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 510622 (220) 2020 02 25
(731) 2 THE CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2thecargo

(531) 01.05.06, 01.05.12, 18.05.03, 07.01.12, 24.15.13, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 36 usługi podatkowe i celne, 39 spedycja, 
spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów 
drogą powietrzną, spedycja towarów drogą lądową, spedy-
cja ładunków drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy 
portami morskimi, przeładunek kontenerów, pośrednictwo 
w zakresie frachtu i transportu, usługi spedycji, magazyno-
wanie celne, usługi spedycji ładunku drogą lądową, usłu-
gi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi w zakresie 
spedycji towarów, dostarczanie przesyłek, organizowanie 
transportu, organizowanie transportu lądowego paczek, 
organizowanie transportu morskiego paczek, organizowa-
nie wysyłki towarów.
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(210) 510742 (220) 2020 02 28
(731) KRYSIUKIEWICZ-FENGER ANNA CLINIC +, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLINIC + LIFE QUALITY

(531) 24.17.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 37 naprawa 
i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medyczne-
go, 42 usługi naukowo - badawcze, w tym badania bakte-
riologiczne obejmujące badania kliniczne, analizy i badania 
chemiczne, w tym usługi analityczne dotyczące medycyny, 
preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania biolo-
giczne, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 510745 (220) 2020 02 28
(731) KRYSIUKIEWICZ-FENGER ANNA CLINIC +, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C+

(531) 24.17.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 37 naprawa 
i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medyczne-
go, 42 usługi naukowo - badawcze, w tym badania bakte-
riologiczne obejmujące badania kliniczne, analizy i badania 
chemiczne, w tym usługi analityczne dotyczące medycyny, 
preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania bio-
logiczne, 44 badania medyczne, poradnictwo medyczne, 
kliniki medyczne, usługi medyczne, świadczenie pomocy 
medycznej, usługi lekarskie, organizowanie leczenia me-
dycznego, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie ba-
dań lekarskich, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie lekarskich 
wizyt domowych, usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi te-
lemedyczne.

(210) 510775 (220) 2020 03 01
(731) KRYSIUKIEWICZ-FENGER ANNA CLINIC +, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) C + LIFE QUALITY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 
24.17.05

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 37 naprawa 
i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycz-
nego, 42 usługi naukowo-badawcze, w tym badania bakte-
riologiczne obejmujące badania kliniczne, analizy i badania 
chemiczne, w tym usługi analityczne dotyczące medycyny, 
preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania bio-
logiczne, 44 badania medyczne, poradnictwo medyczne, 
kliniki medyczne, usługi medyczne, świadczenie pomocy 
medycznej, usługi lekarskie, organizowanie leczenia me-
dycznego, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie ba-
dań lekarskich, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie lekarskich 
wizyt domowych, usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi te-
lemedyczne.

(210) 510855 (220) 2020 03 02
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) RANSART
(510), (511) 5 leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia 
krwi, niewydolności serca i cukrzycowej choroby nerek, pre-
paraty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia.

(210) 510873 (220) 2020 03 02
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) VALBAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.

(210) 510904 (220) 2020 03 02
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, ES
(540) (znak słowny)
(540) ADINELLE
(510), (511) 5 chemiczne środki antykoncepcyjne.

(210) 511028 (220) 2020 03 05
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVECTA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.19
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy do-
glebowe i dolistne, stymulatory wzrostu roślin, chemikalia 
do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w le-
czeniu szkód ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne 
do fungicydów, produkty chemiczne stosowane w leczeniu 
chorób roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], mate-
riały poprawiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne 
czynniki wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, 
odżywki dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, prepara-
ty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do nawożenia gleby, 
preparaty bakteryjne do celów rolniczych, środki chemiczne 
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycy-
dy, środki przeciwpasożytnicze], produkty chemiczne do ha-
mowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do pod-
trzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty mineral-
ne do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla 
roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy do nasion, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy ogrodnicze, nawozy rolni-
cze, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawo-
zy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, aktywatory kompostu, biologiczne nawozy azo-
towe, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrod-
nictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w le-
śnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów na-
turalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku 
jako nawozy ogrodnicze, mieszanki nawozów o spowolnio-
nym uwalnianiu, mieszanki do sadzenia w doniczkach, pre-
paraty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparaty 
bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bak-
teriologiczne do użytku w rolnictwie: preparaty chemiczne 
do obróbki gleby, środki poprawiające glebę, środki owado-
bójcze (dodatki chemiczne do -), środki ochrony roślin prze-
ciw patogenom, środki do uzdatniania gleby do zwiększania 
wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do regula-
cji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do ochrony 
nasion, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, środki ulepszające glebę, środki zwięk-
szające plony warzyw, środki stymulujące wzrost [inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych], substancje 
do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje 
do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje do stabili-
zowania ziemi, substancje do regulacji wzrostu roślin, sub-
stancje do poprawy stanu gleby, substancje do pobudzania 
wzrostu roślin, 5 środki do tępienia szkodników, herbicydy, 
fungicydy, insektycydy, środki wabiące insekty, preparaty 
do niszczenia szkodników, środki do odstraszania owadów 
i robactwa, środki owadobójcze, insektycydy do użytku do-
mowego, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki algo-
bójcze, trucizny, preparaty przeciwpasożytnicze, biocydy, 
fumiganty, larwicydy, kadzidełka do odstraszania owadów, 
lepy na muchy, paski pokryte klejem do stosowania przeciw-
ko robactwu, spraye przeciw owadom, zawieszki odstrasza-
jące owady, chusteczki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, środki do zwalczania owadów, środki do zwalczania 
roztoczy, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, pre-
paraty i artykuły higieniczne, biopestycydy rolnicze, pesty-
cydy rolnicze, nematocydy, moluskocydy, płyn odstraszający 
muchy, preparaty hamujące rozwój larw, preparaty do usu-

wania alg, preparaty do odstraszania robactwa, preparaty 
do niszczenia szkodników, preparaty do kontroli insektów, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, środki do odstra-
szania ptaków, środki do mycia zwierząt [insektycydy], regu-
latory wzrostu owadów [igr], środki chemiczne dla leśnic-
twa [przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla leśnictwa 
[insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy]: 
środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], środki chemicz-
ne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, 
środki wabiące owady, środki przeciwko gryzoniom, środki 
przeciw roztoczom, środki odstraszające zwierzęta, trociczki 
do odymiania, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki farma-
ceutyczne, leki, środki do niszczenia robactwa.

(210) 511041 (220) 2020 03 05
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROTOSZYŃSKIE PIWO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 06.19.16, 26.01.02, 26.01.03, 
26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 32 piwo.

(210) 511042 (220) 2020 03 05
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROTOSZYN PIWO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
25.01.15, 06.19.16

(510), (511) 32 piwo.

(210) 511100 (220) 2020 03 06
(731) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DAN CAKE THE FINE ART OF BAKING SINCE 1931 
SMAK BEZTROSKI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.

(210) 511101 (220) 2020 03 06
(731) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBIMY KLIMAT

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.

(210) 511103 (220) 2020 03 06
(731) POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wniosek o zwrot.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 24.15.21
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], tworzenie list potencjal-
nych klientów, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi 
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, 
zarządzanie bazami danych, zestawienia statystyczne, ana-
lizy i raporty statystyczne, 36 usługi w zakresie windykacji 
długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania 
wierzytelności, usługi w zakresie obciążania [debetowania] 
rachunków, informacje finansowe, doradztwo finansowe, 
usługi finansowe, działalność finansowa, windykacja, windy-
kacja należności i odzysk długu, usługi doradztwa w zakre-
sie zadłużenia, usługi związane z niewypłacalnością, usługi 
doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, 
udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, zarządzanie majątkiem, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi negocjacji w zakresie rozli-
czenia zobowiązań, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, 
usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi 
komornicze (usługi prawne), usługi w zakresie alternatyw-
nego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 511309 (220) 2020 03 11
(731) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) smak beztroski
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.

(210) 511310 (220) 2020 03 11
(731) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) robimy klimat
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.

(210) 511325 (220) 2020 03 11
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) FORTEPIANO Classic Vodka

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 33 wódki.

(210) 511383 (220) 2020 03 12
(731) EUROCLIMAT LLP, Kington, GB
(540) (znak słowny)
(540) Cooper&Hunter
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz prze-
wodów wodnych lub gazowych, agregaty klimatyzacyjne, 
kaloryfery elektryczne, instalacje i urządzenia wentylacyjne 
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, podgrzewacze 
powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, 
urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urzą-
dzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia i instalacje 
do suszenia, urządzenia i instalacje do gotowania, urządze-
nia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, zawory 
do rur i rurociągów.

(210) 511447 (220) 2020 03 15
(731) SZYDŁOWSKI KRZYSZTOF, Dobre Miasto
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NAJPIĘKNIEJSZA POLKA

(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport, organizacja pokazów mody w celach roz-
rywkowych, rozrywka, organizowanie konkursów piękności.

(210) 511453 (220) 2020 03 13
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowny)
(540) Velox Avir
(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, skóry, 
powierzchni i narzędzi, w tym płyny o działaniu biobójczym, 
chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, środki odka-
żające, w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów 
i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp, skóry, powierzch-
ni i narzędzi, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, 
fungicydy, antyseptyki, środki bakteriobójcze, produkty 
biobójcze, detergenty do celów medycznych, środki dezyn-
fekcyjne, środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, 
produkty chemiczne do celów medycznych o działaniu pro-
filaktycznym, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów medycznych, dermoko-
smetyki do celów leczniczych, mydła antybakteryjne, mydła 
dezynfekujące, odświeżacze powietrza.

(210) 511454 (220) 2020 03 13
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowny)
(540) Velodes Avir
(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, skóry, 
powierzchni i narzędzi, w tym płyny o działaniu biobójczym, 
chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, środki odka-
żające, w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów 
i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp, skóry, powierzch-
ni i narzędzi, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, 
fungicydy, antyseptyki, środki bakteriobójcze, produkty 
biobójcze, detergenty do celów medycznych, środki dezyn-
fekcyjne, środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, 
produkty chemiczne do celów medycznych o działaniu pro-
filaktycznym, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów medycznych, dermoko-
smetyki do celów leczniczych, mydła antybakteryjne, mydła 
dezynfekujące, odświeżacze powietrza.

(210) 511471 (220) 2020 03 13
(731) INSTYTUT OZONOTERAPII SALUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYCYNA KOMPLEMENTARNA Salus INSTYTUT 

OZONOTERAPII

(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 ozonoterapia, aromaterapia, fizjoterapia, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medycz-
ne, usługi klinik zdrowia, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi analiz me-
dycznych związanych z leczeniem osób, badania medyczne, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi analiz la-
boratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, przeprowadza-
nie diagnozy chorób, organizowanie leczenia medycznego, 
monitorowanie pacjentów, wydawanie raportów medycz-
nych, informacja medyczna, usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, doradztwo w zakresie dietetyki i od-
żywiania, planowanie i nadzorowanie diety, usługi medycy-
ny alternatywnej, usługi paramedyczne, usługi terapeutycz-
ne, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
usługi gabinetów odnowy biologicznej.

(210) 511489 (220) 2020 03 14
(731) DZIEWULSKA KATARZYNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Babaje
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki, kosmetyki 
naturalne, kosmetyki do brwi, kosmetyki do paznokci, ko-
smetyki kolorowe, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 
44 usługi w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w za-
kresie wykonywania makijażu, usługi kosmetyczne, zabiegi 
kosmetyczne, usługi wizażystów, zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, usługi makijażu permanentnego.

(210) 511726 (220) 2020 03 20
(731) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UniGlass

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 elektryczne dzwonki do drzwi, meble labora-
toryjne, pomiarowe naczynia szklane, szkło optyczne, tace 
laboratoryjne, 12 drzwi do pojazdów, lusterka boczne do po-
jazdów, lusterka wsteczne, szyby do pojazdów, szyby przed-
nie pojazdów, 19 alabastrowe szkło, altany jako konstrukcje 
niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do zna-
kowania dróg, balustrady niemetalowe, balustrady szklane, 
baraki, boazerie, budki dźwiękoszczelne, przenośne, nieme-
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talowe, budki telefoniczne niemetalowe, budynki niemetalo-
we przenośne, chlewy nie z metalu, drzwi niemetalowe, 
drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalo-
we, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, ele-
menty krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw 
sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemeta-
lowe, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe, 
do budownictwa, granulat szklany do znakowania dróg, gro-
bowce jako pomniki niemetalowe, harmonijkowe drzwi nie-
metalowe, izolacyjne szkło dla budownictwa, kątowniki, nie-
metalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, 
kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, materiały budow-
lane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogo-
wych, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, 
nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, 
niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe 
płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, nie-
metalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ognio-
trwałe materiały budowlane, niemetalowe, okienne szkło, 
z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemeta-
lowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia 
niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, niemeta-
lowe, ościeżnice niemetalowe, pachołki do cumowania nie-
metalowe, parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany 
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty drzwio-
we szklane, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie baseny 
jako konstrukcje niemetalowe, podłogi niemetalowe, podło-
gowe płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe 
zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, 
pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomo-
sty niemetalowe do cumowania jako pływające, profile nie-
metalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzym-
sów, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, 
stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy jako mate-
riały budowlane, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity 
niemetalowe, szalówki jako ciesielstwo niemetalowe, szklar-
nie przenośne niemetalowe, szkło bez odpryskowe, szkło 
budowlane, szkło emaliowane do celów budowlanych, szkło 
okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowa-
ne jako okienne do użytku w budownictwie, ścianki działo-
we niemetalowe, świecąca kostka brukowa, trampoliny nie-
metalowe, trzcina do użytku w budownictwie, włazy jako 
pokrywy niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, ża-
luzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, panele ścienne 
szklane, 20 blaty stołowe, boje cumownicze, domki dla pta-
ków, drzwi do mebli szklane, dzwonki do drzwi niemetalo-
we. nieelektryczne, etykiety z tworzyw sztucznych, kartoteki 
jako meble, klamki do drzwi z porcelany lub ze szkła, kołatki 
do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki rozporowe, nie-
metalowe, komody, kredensy, krzesła, lusterka ręczne jako 
lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, ławy jako me-
ble, łóżka, meble, meble ze szkła, niemetalowe urządzenia 
do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamy-
kania do okien, numery domów nieświecące, niemetalowe, 
ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe, ogra-
niczniki do okien, niemetalowe ani nie gumowe, osłony 
do kominków jako meble, osprzęt niemetalowy do drzwi, 
osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy 
do okien, palety transportowe niemetalowe, parawany jako 
meble, płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe jako składo-
wanie, transport, półki do kartotek jako meble, prowadnice 
niemetalowe do drzwi przesuwnych, przenośne biurka, pul-
pity jako meble, rolety wewnętrzne okienne jako meble, ry-

gle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia prysznicowe, 
skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, stojaki, półki, 
stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki obudo-
wane szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, 
niemetalowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektrycz-
ne, niemetalowe, wózki barowe jako meble, zasuwy drzwio-
we niemetalowe, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, me-
ble kuchenne do zabudowy, gałki jako uchwyty porcelano-
we lub ze szkła, 21 akwaria pokojowe, balony szklane jako 
pojemniki, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, dzieła 
sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, ta-
bliczki z fajansu, fiolki szklane jako pojemniki, gąsiory szklane, 
kosze do użytku domowego, kryształ jako wyroby szklane, 
kubki, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, 
mydelniczki, naczynia sakralne ze szkła, naczynia szklane 
do napojów, ozdobne kule szklane, półmiski jako tace, sala-
terki, serwetniki, spodeczki, statuetki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, szklane naczynia do picia, szklane 
zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło 
mleczne, szkło na szyby pojazdów jako półfabrykaty, nie-
przetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła 
stosowanego w budownictwie, szkło płaskie walcowane 
jako materiał surowy, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło 
z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szyldy z porcelany 
lub ze szkła, talerze, wazony, wazy do zup, włókno szklane, 
inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szkla-
ne malowane, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, porady odnośnie biz-
nesowej obsługi, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, marketing ukierunkowany, outsourcing jako doradz-
two biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowa-
nie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, telewizyjne, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, tele-
marketing, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż, re-
klama i promocja, materiałów budowlanych i gospodarstwa 
domowego, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować 
poprzez katalogi w sklepach i hurtowniach, poprzez Internet 
z, wyrobami budowlanymi, z tworzyw sztucznych, ceramiki 
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i szkła, ze sprzętem i wyrobami, do użytku gospodarstwa do-
mowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, 
a w szczególności: altany, konstrukcje z metalu, balustrady 
metalowe, balustrady szklane, barierki bezpieczeństwa 
na drogach metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje 
metalowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, chle-
wy metalowe, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjąt-
kiem czcionek, dachowe rynny metalowe, dachówki metalo-
we, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi 
metalowe, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, 
siatki przeciw owadom metalowe, etykiety metalowe, futry-
ny drzwiowe metalowe, gałki jako uchwyty metalowe, 
gzymsy metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, kabiny ką-
pielowe metalowe, imadła warsztatowe metalowe, kabiny 
telefoniczne metalowe, kasy pancerne, klamki do drzwi me-
talowe, kołki metalowe, kominy metalowe, konstrukcje me-
talowe stosowane w budownictwie, kostka brukowa meta-
lowa, kosze metalowe, kowadła, kratownice jako kładki meta-
lowe, kraty metalowe, lufciki metalowe, łaty metalowe, mate-
riały konstrukcyjne metalowe, metalowe drzwi pancerne, 
metalowe kołatki do drzwi, metalowe kosze dachowe 
do użytku w budownictwie, metalowe materiały konstruk-
cyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, meta-
lowe płytki ścienne, metalowe pokrycia dachowe z wbudo-
wanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prowadni-
ce do ram okiennych, metalowe rolki do okien, metalowe 
urządzenia do parkowania rowerów, metalowe urządzenia 
zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nadproża 
metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nie-
elektryczne urządzenia do otwierania okien, odrzwia meta-
lowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalo-
we, okiennice metalowe, okna metalowe, okna żaluzjowe 
metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe 
do okien, ościeżnice metalowe, panele akustyczne metalo-
we, parkany metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty 
do drzwi metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów 
metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuw-
nych z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rynny metalo-
we, skarbonki metalowe, słupy metalowe, stopnie schodów 
metalowe, sufity metalowe, szklarnie przenośne metalowe, 
urządzenia odstraszające ptaki poruszane wiatrem metalo-
we, uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, we-
randy metalowe stosowane w budownictwie, wycieraczki 
metalowe, wyroby artystyczne z brązu, zawiasy drzwiowe 
metalowe, zderzaki metalowe, żaluzje metalowe, elektrycz-
ne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia 
do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania 
okien, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrze-
warki do tworzyw sztucznych jako pakowanie, giętarki, hy-
drauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne 
urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, maszyny do mieszania, maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, maszyny do obróbki szkła, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do usuwa-
nia odpadków, maszyny i urządzenia do czyszczenia jako 
elektryczne, maszyny ssące do celów przemysłowych, mie-
szalniki, młyny jako maszyny, nitownice jako maszyny, obra-
biarki, pakowarki, piły jako maszyny, pistolety natryskowe 
do malowania, pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, podnośniki jako urządzenia, 
prasy jako maszyny do celów przemysłowych, przecinaki 
do maszyn, przesiewacze, przyrządy do przenoszenia ładun-
ków na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania 
zasłon sterowane elektrycznie, roboty przemysłowe, stoły 
do maszyn, turbiny wiatrowe, urządzenia do malowania, 

urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zbiera-
nia mułu jako maszyny, elektryczne dzwonki do drzwi, me-
ble laboratoryjne, pomiarowe naczynia szklane, szkło optycz-
ne, tace laboratoryjne, abażury do lamp, akcesoria łazienko-
we, bidety, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, klosze do lamp jako kominki, kominki, kuchenki, 
kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, 
lampy laboratoryjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, 
pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, szafy 
chłodnicze, umywalki jako części instalacji sanitarnych, ustę-
py przenośne, wanny, wanny do nasiadówek, wanny spa, 
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zlewozmywaki, 
drzwi do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, lusterka 
wsteczne, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ala-
bastrowe szkło, altany jako konstrukcje niemetalowe, arkusze 
i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, balustrady 
niemetalowe, baraki, boazerie, budki dźwiękoszczelne prze-
nośne, niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, bu-
dynki niemetalowe przenośne, chlewy nie z metalu, drzwi 
niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadło-
we niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w po-
staci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu 
z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowla-
ne niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, ganki nie-
metalowe do budownictwa, granulat szklany do znakowania 
dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, harmonijkowe 
drzwi niemetalowe, izolacyjne szkło dla budownictwa, ką-
towniki, niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice nie-
metalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, mate-
riały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć na-
wierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadproża 
niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe kon-
strukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dacho-
we, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien 
szklanych, niemetalowe słupy, obudowy kominków, nieme-
talowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, 
okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, 
okiennice niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe 
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, osło-
ny pancerne, niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, pachoł-
ki do cumowania niemetalowe, parapety okienne niemeta-
lowe, płoty, parkany niemetalowe, płyty budowlane nieme-
talowe, płyty drzwiowe szklane, płytki ścienne niemetalowe 
dla budownictwa, płyty do brukowania wykonane z mate-
riałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pły-
wackie baseny jako konstrukcje niemetalowe, podłogi nie-
metalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia dacho-
we niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia 
dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki 
niemetalowe, pomosty niemetalowe do cumowania jako 
pływające, profile niemetalowe dla budownictwa, profile 
niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe niemetalowe, 
schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding 
winylowy jako materiały budowlane, słupy niemetalowe dla 
budownictwa, sufity niemetalowe, szalówki jako ciesielstwo 
niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bez-
odpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów 
budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, 
szkło płaskie walcowane jako okienne do użytku w budow-
nictwie, ścianki działowe niemetalowe, świecąca kostka bru-
kowa, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w budow-
nictwie, włazy jako pokrywy niemetalowe, wykończeniowe 
elementy dachów niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstyl-
ne, blaty stołowe, boje cumownicze, domki dla ptaków, 
drzwi do mebli szklane, dzwonki do drzwi niemetalowe, nie-
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elektryczne, etykiety z tworzyw sztucznych, kartoteki jako 
meble, klamki do drzwi z porcelany lub ze szkła, kołatki 
do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki rozporowe, nie-
metalowe, komody, kredensy, krzesła, lusterka ręczne jako 
lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, ławy jako me-
ble, łóżka, meble, meble ze szkła, niemetalowe urządzenia 
do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamy-
kania do okien, numery domów nieświecące niemetalowe, 
ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ogra-
niczniki do okien niemetalowe ani niegumowe, osłony 
do kominków jako meble, osprzęt niemetalowy do drzwi, 
osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy 
do okien, palety transportowe niemetalowe, parawany jako 
meble, płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe jako składo-
wanie, transport, półki do kartotek jako meble, prowadnice 
niemetalowe do drzwi przesuwnych, przenośne biurka, pul-
pity jako meble, rolety wewnętrzne okienne jako meble, ry-
gle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia prysznicowe, 
skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, stojaki, półki, 
stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki obudo-
wane szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, 
niemetalowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektrycz-
ne, niemetalowe, wózki barowe jako meble, zasuwy drzwio-
we niemetalowe, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, za-
budowy kuchenne szklane, akwaria pokojowe, balony szkla-
ne jako pojemniki, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, 
dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, figur-
ki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, fa-
jans, fiolki szklane jako pojemniki, gałki jako uchwyty porce-
lanowe lub ze szkła, gąsiory szklane, kosze do użytku domo-
wego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, miseczki, mozaiki 
ze szkła nie do celów budowlanych, mydelniczki, naczynia 
sakralne ze szkła, naczynia szklane do napojów, ozdobne 
kule szklane, półmiski jako tace, salaterki, serwetniki, spodecz-
ki, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
szklane naczynia do picia, szklane zatyczki, szkło emaliowa-
ne, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło na szyby po-
jazdów jako półfabrykaty, nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, szkło płaskie walcowane jako materiał surowy, szkło 
sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami 
elektrycznymi, szyldy z porcelany lub ze szkła, talerze, wazo-
ny, wazy do zup, włókno szklane, inne niż do izolacji lub użyt-
ku włókienniczego, wyroby szklane malowane, zastawa sto-
łowa, inna niż noże, widelce i łyżki, altany konstrukcje z meta-
lu, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na dro-
gach metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalo-
we, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, chlewy 
metalowe, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem 
czcionek, dachowe rynny metalowe, dachówki metalowe, 
drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi metalo-
we, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, siatki 
przeciw owadom metalowe, etykiety metalowe, futryny 
drzwiowe metalowe, gałki jako uchwyty metalowe, gzymsy 
metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, kabiny kąpielowe 
metalowe, imadła warsztatowe metalowe, kabiny telefonicz-
ne metalowe, kasy pancerne, klamki do drzwi metalowe, koł-
ki metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe sto-
sowane w budownictwie, kostka brukowa metalowa, kosze 
metalowe, kowadła, kratownice jako kładki metalowe, kraty 
metalowe, lufciki metalowe, łaty metalowe, materiały kon-
strukcyjne metalowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe 
kołatki do drzwi, metalowe kosze dachowe do użytku w bu-
downictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwa-
łe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe płytki ścien-
ne, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwa-
mi fotoelektrycznymi, metalowe prowadnice do ram okien-

nych metalowe rolki do okien, metalowe urządzenia do par-
kowania rowerów, metalowe urządzenia zamykające 
do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nadproża metalowe, 
nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne 
urządzenia do otwierania okien, odrzwia metalowe, ogra-
niczniki drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe, okien-
nice metalowe, okna metalowe, okna żaluzjowe metalowe, 
okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, 
ościeżnice metalowe, panele akustyczne metalowe, parkany 
metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty do drzwi me-
talowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów, metalowe, pro-
gi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, 
rolety zewnętrzne metalowe, rynny metalowe, skarbonki 
metalowe, słupy metalowe, stopnie schodów metalowe, su-
fity metalowe, szklarnie przenośne metalowe, urządzenie 
odstraszające ptaki poruszane wiatrem metalowe, uszczelki 
metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, werandy metalo-
we stosowane w budownictwie, wycieraczki metalowe, wy-
roby artystyczne z brązu, zawiasy drzwiowe metalowe, zde-
rzaki metalowe, żaluzje metalowe, abażury do lamp, akceso-
ria łazienkowe, bidety, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, klosze do lamp jako kominki, kominki, ku-
chenki, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady pod-
grzewane, lampy laboratoryjne, muszle klozetowe, natryski, 
prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępo-
we, szafy chłodnicze, umywalki jako części instalacji sanitar-
nych, ustępy przenośne, wanny do nasiadówek, wanny spa, 
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zlewozmywaki, 
37 usługi z zakresu budownictwa: ogólnego, przemysłowe-
go, czyszczenie okien i drzwi, montaż i demontaż okien 
i drzwi, ogrody zimowe jako konstrukcje budowlane zawarte 
w tej klasie, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
konsultacje budowlane, usługi lakierowania, malowania, ma-
towienia: szkła, okien, drzwi, luster, nadzór budowlany, roz-
biórka budynków, usługi doradztwa budowlanego, uszczel-
nianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 40 bar-
wienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, dmucha-
nie szkła, drukowanie szkła, drukowanie 3D, frezowanie szkła, 
grawerowanie szkła, srebrzenie szkła, szlifowanie szkła, traso-
wanie laserem, usługi dotyczące obróbki mechanicznej 
i chemicznej szkła, powlekanie szkła, pozłacanie szkła, pia-
skowanie wzorów na szkle i lustrach.

(210) 511743 (220) 2020 03 23
(731) KRZECZKOWSKI TOMASZ CUDO KOMBUCHA TEA, 

Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDO KOMBUCHA

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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(210) 511779 (220) 2020 03 24
(731) BISTROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BistroBox
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby mię-
sne, nabiał i substytuty nabiału, sałatki gotowe, mięso gotowe 
do spożycia, gotowe dania z mięsa, gotowe potrawy składają-
ce się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające się głów-
nie z ryb, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, 
30 przekąski wieloziarniste, przekąski z kukurydzy, przekąski 
wykonane z pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski z pie-
czywa chrupkiego, gotowe przekąski wytwarzane na bazie 
zbóż, przekąski wytwarzane na bazie produktów zbożowych, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, usługi doradcze związane 
z technikami pieczenia, usługi doradcze w zakresie przygoto-
wania żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obej-
mującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, usługi doradcze dotyczące żywności, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostęp-
nianie opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie opinii 
na temat restauracji, porady dotyczące przepisów kulinarnych, 
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-
ków, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania po-
siłków, doradztwo kulinarne, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi kateringowe, usługi cateringu zewnętrznego, 
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
44 usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie ży-
wienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze 
w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi do-
radztwa żywieniowego, usługi w zakresie kontrolowania wagi, 
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania 
diety odchudzającej.

(210) 511793 (220) 2020 03 23
(731) Exploding Kittens, Inc. (a Delaware corporation),  

Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) LATAJĄCE BURRITO
(510), (511) 28 karty do gry, gry karciane.

(210) 511803 (220) 2020 03 24
(731) BISTROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.03.15, 11.01.03, 
11.01.04, 11.03.09, 11.03.23

(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby 
mięsne, nabiał i substytuty nabiału, sałatki gotowe, mięso 
gotowe do spożycia, gotowe dania z mięsa, potrawy gotowe 
składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owo-
ce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, oleje i tłuszcze, 30 przekąski wieloziarniste-
,przekąski z kukurydzy, przekąski wykonane z pszenicy, prze-
kąski na bazie ryżu, przekąski z pieczywa chrupkiego, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukier-
nicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, doradztwo kulinarne, infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-
ków, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi dorad-
cze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, usługi doradcze w dziedzinie ka-
teringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi doradcze związane z technikami 
pieczenia, katering obejmujący żywność i napoje dla insty-
tucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, ka-
tering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi ka-
teringowe, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe obwoźne, 
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), usługi cateringu zewnętrznego, 44 udzielanie 
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, usłu-
gi dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze 
w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, 
usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z dietą, usłu-
gi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa 
w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane 
z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi 
w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania diety 
odchudzającej.

(210) 511804 (220) 2020 03 24
(731) PAWELEC ARTUR WORKERUS 850 MAESTRO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKERUS 850 Maestro

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po wodzie.
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(210) 511830 (220) 2020 03 24
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 511869 (220) 2017 12 20
(731) Safari Club International Foundation, Tucson, US
(540) (znak słowny)
(540) SAFARI CLUB INTERNATIONAL
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne w klubach.

(210) 511881 (220) 2020 03 26
(731) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, DE
(540) (znak słowny)
(540) PERSIL
(510), (511) 3 olejki eteryczne do stosowania w gospodar-
stwie domowym, preparaty wybielające stosowane w pra-
niu, perfumowane preparaty w aerozolu do bielizny, pojem-
niki z substancjami zapachowymi do stosowania w praniu, 
olejki zapachowe do celów pralniczych, saszetki zapachowe 
do celów pralniczych, saszetki zapachowe do bielizny, pre-
paraty zapachowe do celów pralniczych, środki wybielające 
stosowane w pralnictwie (ultramaryna), preparaty do prania 
przyciągające barwniki, preparaty do odbarwiania do celów 
pralniczych, preparaty odtłuszczające do prania, pralnicze pre-
paraty do usuwania plam, płyny do prania, środki wygładzają-
ce i nadające praniu połysk, krochmal do nadawania połysku 
praniu, preparaty wygładzające do prania [krochmal], pro-
dukty do mycia rąk, pralnicze preparaty do usuwania klejów, 
preparaty do wybielania skóry, ściereczki nasączane detergen-
tami, do czyszczenia, mydło w proszku, olejki do czyszczenia 
do stosowania w praniu, mydło zapachowe do prania, środki 
ochronne do prania, środki od czyszczenia tapicerki, preparaty 
do prania chemicznego, żele oczyszczające do prania, płyny 
oczyszczające do prania, pralnicze detergenty w piance, pralni-
cze preparaty do usuwania rdzy, środki w aerozolu do oczysz-
czania wyrobów tekstylnych, krochmal do czyszczenia, syn-
tetyczne detergenty do ubrań, środki polepszające działanie 
detergentów, pralnicze środki do usuwania wosku, preparaty 
do namaczania do stosowania w praniu, pralnicze preparaty 
do zmiękczania tkanin, pralnicze kulki z detergentem, prepa-
raty pralnicze, płyny do mycia, mydła detergentowe, dodatki 
pralnicze, środki do płukania do prania i zastawy stołowej, pre-
paraty odplamiające, preparaty czyszczące, nabłyszczające, 

szorujące i ścierne, środki chemiczne do czyszczenia metali, 
blachy emaliowanej, drewna, korka, porcelany, ceramiki, szkła, 
tworzyw sztucznych, skóry i wyrobów tekstylnych, odplamia-
cze, mydła inne niż do użytku osobistego, 5 preparaty i sub-
stancje dezodoryzujące, preparaty i substancje do usuwania 
nieprzyjemnych zapachów, preparaty i substancje do odświe-
żania powietrza, środki dezynfekcyjne, preparaty i substancje 
higieniczne, preparaty i substancje do odstraszania i zabijania 
insektów, detergenty do celów medycznych i chirurgicznych.

(210) 511923 (220) 2020 03 25
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNE UJĘCIE WODY GŁĘBINOWEJ BROWARNE 

Pils POZNAJ PRAWDZIWE PIWO JASNE PEŁNE 
PASTERYZOWANE

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.11.15, 06.07.25, 25.01.15, 27.05.02, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 511924 (220) 2020 03 25
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNE UJĘCIE WODY GŁĘBINOWEJ BROWARNE 

Pils POZNAJ PRAWDZIWE PIWO JASNE PEŁNE 
PASTERYZOWANE

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.11.15, 06.07.25, 27.05.01, 25.01.15, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 511936 (220) 2020 03 27
(731) TUTAJEWSKA ALICJA FIRMA HANDLOWA POLEX, 

Kraków
(540) (znak słowny)
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(540) Tamarine
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy.

(210) 511938 (220) 2020 03 27
(731) TUTAJEWSKA ALICJA FIRMA HANDLOWA POLEX, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Giamo
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy.

(210) 511942 (220) 2020 03 27
(731) FEEDWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PsiBufet
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych.

(210) 512027 (220) 2020 03 30
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) mobilehomeone
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, po-
życzki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipo-
tecznych, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji pośred-
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji lub 
pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budyn-
ków, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynaj-
mu budynków, usługi wynajmu mieszkań, usługi pośrednic-
twa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi 
w zakresie doradztwa kredytowego, skomputeryzowane 
usługi doradztwa finansowego, usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz bankowców, usługi doradztwa i pośrednic-
twa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi doradz-
twa i udzielania informacji finansowych, usługi doradztwa 
powierniczego, usługi doradztwa związane z kredytem, 
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi powier-
nictwa i doradztwa inwestycyjnego, sporządzanie raportów 
i analiz finansowych, sporządzanie raportów kredytowych, 
sporządzanie raportów na temat ratingów kredytowych, 
sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie i noto-
wanie informacji o kursach wymiany walut, sporządzanie 
i notowanie cen i wskaźników giełdowych, sporządzanie 
oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów 
finansowych w zakresie projektów budowlanych, udzielanie 
kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, pośrednictwo w umowach kredyto-
wych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie 
ubezpieczeń, pośrednictwo w usługach finansowych, po-
średnictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecz-
nych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie grun-
tu, bankowość hipoteczna i pośrednictwo, bankowość hipo-

teczna i pośrednictwo w tym zakresie, bankowość hipotecz-
na i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo dotyczące pa-
pierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo inwestycyj-
ne, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomo-
ści, inwestycje finansowe, inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], inwestycje kapitałowe, handel udziałami, handel ak-
cjami, handel akcjami zwykłymi, handel obligacjami, handel 
opcjami, handel transakcjami terminowymi, handel waluta-
mi, handel walutami i wymiana walut, handel walutami onli-
ne w czasie rzeczywistym, administrowanie nieruchomo-
ściami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczący-
mi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
agencje nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowa-
nia w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z in-
westowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedzi-
ny nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomo-
ści [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu nierucho-
mości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, orga-
nizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomo-
ści), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieru-
chomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, pobieranie podat-
ków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finanso-
wych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nie-
ruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpie-
czenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wypo-
sażenia nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych 
dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji do-
tyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji do-
tyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Interne-
tu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi ba-
dawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi banko-
wości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi depo-
zytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczą-
ce własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieru-
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chomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usłu-
gi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi fi-
nansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości i budynków, usługi finanso-
we dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieru-
chomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strze-
chą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości 
[usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieru-
chomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wy-
ceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych 
z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania inwesty-
cjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania mająt-
kiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami roz-
rywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, wybór i nabywanie nieruchomości 
[w imieniu osób trzecich], usługi związane ze współwłasno-
ścią nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego 
i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, banko-
wość, nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finanso-
we nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nie-
ruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, 
wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, 
wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków 
finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków 
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finan-
sowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycja-
mi w nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządza-
nie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami.

(210) 512033 (220) 2020 03 28
(731) HOSTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) maseczkidlaPolski.pl

(531) 01.17.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do oddychania, inne niż do sztucz-
nego oddychania, odzież ochronna, osłony głowy, osłony 
ochronne na twarz, maski ochronne, maseczki ochronne, 
maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, 
maseczki do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, filtry do masek do oddychania, filtry do maseczek do od-
dychania, 35 reklama, oferowanie w mediach produktów 
dla detalicznego handlu (reklama i promocja), dystrybucja 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, bro-
szur], handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, 
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, 
próbki], organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprze-
daż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla 
osób trzecich towarów: urządzenia do oddychania, odzież 
ochronna, osłony głowy, osłony ochronne na twarz, maski 
ochronne, maseczki ochronne, maski do oddychania, ma-
seczki do oddychania, filtry do masek do oddychania, filtry 
do maseczek do oddychania.

(210) 512041 (220) 2020 03 30
(731) COMP CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M/platform

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, magne-
tyczne nośniki informacji, modemy, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, procesory, dane na nośnikach 
optycznych i magnetycznych, dyski: kompaktowe, magne-
tyczne i optyczne, produkty w postaci kodu komputero-
wego, oprogramowanie aplikacyjne, karty zakodowane 
lojalnościowe, karty magnetyczne, monitory, nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, arkusze danych i dokumentacje 
do programów komputerowych, systemy elektroniczne, 
w szczególności komputerowe, służące do wysyłania lub/
albo odbierania wiadomości elektronicznych, oprogramo-
wanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ob-
sługujące programy lojalnościowe, nagrane oprogramowa-
nie komputerowe, oprogramowanie do pobrania w postaci 
mobilnej aplikacji, oprogramowanie komputerowe do prze-
chowywania, śledzenia, analizowania i przekazywania da-
nych z dziedziny marketingu, promocji, sprzedaży, informacji 
o klientach, wsparcia sprzedaży i zarządzania tymi danymi, 
oprogramowanie komputerowe do ułatwiania komunikacji 
pomiędzy fachowcami z tej samej branży w dziedzinie rekla-
my, marketingu i usług z zakresu działalności gospodarczej 
oraz do personalizacji interfejsów użytkownika aplikacji kom-
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puterowych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu 
do pobrania, umożliwiające użytkownikom wykonywanie 
biznesowych transakcji elektronicznych i/lub komunikowa-
nie się z innymi użytkownikami i/lub umożliwiające dostęp 
do i wymianę informacji za pośrednictwem światowej sie-
ci komputerowej, optyczne nośniki informacji, programy 
komputerowe (software ładowalny), sprzęt komputerowy, 
transpondery, platformy oprogramowania komputerowe-
go, platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, 
platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowa-
nie], platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, urządzenia i instrumenty do przesyłania, 
zachowywania i odbierania danych i informacji, oprogramo-
wanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputero-
we wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 
i finansowej, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rów-
nież za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Interne-
tu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem 
Internetu, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy dotyczące działalności gospodarczej, analizy kosz-
tów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-
nie rynku, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, transkrypcja przekazu, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, kompilacja i skompu-
teryzowane zarządzanie bazami danych i usługi doradcze 
z nimi związane, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, prognozy ekonomiczne, usługi zarządza-
nia biznesowego, mianowicie usługi zarządzania relacjami 
z klientem oraz usługi zarządzania wsparcia sprzedaży, usługi 
konsultacyjne dla zarządzania biznesowego związane z za-
rządzaniem relacjami z klientem, wsparciem sprzedaży i au-
tomatyzacją marketingu, udzielanie konsultacji dotyczących 
zarządzania w działalności gospodarczej za pomocą strony 
internetowej, komputerowe zarządzanie plikami, prowadze-
nie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przetwa-
rzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działal-
ności gospodarczej, statystyczne zestawienia, gromadzenie 
informacji handlowej, kompilacja danych dla osób trzecich, 
gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, 
gromadzenie informacji dla firm, opracowywanie statystyk 
biznesowych i informacji handlowych, promowanie działal-
ności gospodarczej, promocyjne usługi handlowe, rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, promowanie 
towarów i usług osób trzecich, 38 zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do portali 
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, łączność poprzez terminale kompu-
terowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, 
przydzielanie dostępu do baz danych, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie połą-
czenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych 

sieci komputerowych, usługi przesyłania informacji, usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi przesy-
łania informacji obrazowej przy pomocy komputera, usłu-
gi łączności poprzez sieć światłowodów, usługi dotyczące 
bramek telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wy-
korzystaniu sieci Internet, dostęp do treści, stron interneto-
wych i portali, zapewnianie dostępu do baz danych, przy-
dzielanie dostępu do baz danych w Internecie, przesyłanie 
poczty elektronicznej, plików cyfrowych, publikacji elektro-
nicznych online, dokumentów, podcastów, 42 aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, programowanie komputerowego systemu lo-
jalnościowego, aktualizacja i modyfikacja komputerowego 
oprogramowania systemu lojalnościowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowe-
go, elektroniczna konwersja danych lub programów, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych 
przez programy komputerowe, monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie 
projektów technicznych, powielanie oprogramowani kom-
puterowego, programowanie komputerów, projektowanie 
systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 512049 (220) 2020 03 30
(731) POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) KLIK KLIK PUK PUK
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji usług finanso-
wych i płatniczych, marketing, reklama, reklama internetowa, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących 
usługi finansowe i płatnicze, informacja handlowa, zarzą-
dzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, 
doradztwo finansowe, udzielanie pożyczek i kredytów, infor-
macja finansowa, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, gwarancje 
i poręczenia finansowe, analizy, oceny, prognozy finansowe, 
organizowanie sprzedaży pożyczek, prowadzenie i obsługa 
kart płatniczych, kredytowych i innych związanych z reali-
zacją usług bankowych, 39 transport, spedycja, magazyno-
wanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów, pako-
wanie towarów, planowanie i organizowanie podróży, usługi 
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla po-
dróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie 
rezerwacji i zamówień na transport, planowanie, organizo-
wanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektro-
nicznych, 43 usługi w zakresie zakwaterowania i rezerwacji 
zakwaterowania, organizowanie zakwaterowania dla tury-
stów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, bary, kawiarnie, restauracje, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich do-
stawa, usługi cateringu zewnętrznego, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów.
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(210) 512132 (220) 2020 04 01
(731) ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedomice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERBUTELKI.PL

(531) 19.07.01, 27.05.01, 19.01.12
(510), (511) 29 przetworzone warzywa, 35 usługi handlu 
detalicznego online i sprzedaży hurtowej butelek i innych 
opakowań szklanych oraz akcesoriów do domowego wyro-
bu alkoholi i przetworów, 39 konfekcjonowanie, pakowanie 
warzyw.

(210) 512153 (220) 2020 04 02
(731) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jadę na trening.pl

(531) 18.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery, rowery górskie, rowery trekkingowe, 
rowery szosowe, rowery składane, rowery dziecięce, rowery 
elektryczne, rowery sportowe, bagażniki na rowery, rowery 
wyposażone w silnik, dopasowane pokrowce na rowery, szo-
sowe rowery wyścigowe, elektryczne rowery składane, torby 
rowerowe, części konstrukcyjne rowerów, bagażniki do ro-
werów, pompki do rowerów, sakwy rowerowe, opony rowe-
rowe, dzwonki do rowerów, akcesoria do rowerów do prze-
wożenia napojów, opony rowerowe bezdętkowe, uchwyty 
do bidonów rowerowych, siedzenia dziecięce przystoso-
wane do rowerów, kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, 
sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, ochrania-
cze ubrania na koła do rowerów, paski na palce u nóg do pe-
dałów rowerowych, 25 odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież sportowa, stroje sportowe, skarpetki sportowe, buty 
sportowe, obuwie do uprawiania sportów, czapki sportowe, 
koszule sportowe, kurtki sportowe, bluzy sportowe, spodnie 
sportowe, szorty sportowe, podkoszulki sportowe, rajstopy 
sportowe, komplety sportowe, staniki sportowe, koszule 
sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochła-
niające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, koszule 
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z ochra-
niaczami do użytku sportowego, odzież dla rowerzystów, 
spodenki dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, buty 
do jazdy na rowerze.

(210) 512204 (220) 2020 04 03
(731) CENTER-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łomża

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESIGN DLA KAŻDEGO MANUFAKTURA ŁOMŻA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16
(510), (511) 10 fotele lekarskie i dentystyczne, hydrosta-
tyczne łóżka do celów leczniczych, inkubatory medyczne, 
krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidz-
kie, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, 
meble specjalne do celów medycznych, nosze używane 
w karetkach pogotowia, pojemniki na odpady pochodze-
nia medycznego, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczni-
czej, stoły operacyjne, wodne łóżka do celów medycznych, 
20 barki ruchome stosowane jako meble, biurka stosowane 
jako meble, chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące(ozdoby), 
dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, drabiny z drew-
na lub z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, fotele, gablo-
ty stosowane jako meble, haki do zasłon, identyfikacyjne 
bransoletki niemetalowe dla szpitali, kadzie niemetalowe, 
kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki stosowane jako me-
ble, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, komody, kontuary, kół-
ka do zasłon, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, 
kredensy, krzesła, kwietniki stosowane jako meble, maneki-
ny krawieckie, leżaki, listewki do ram obrazów, lustra, ławy 
stosowane jako meble, łóżka i osprzęt do łóżek, materace, 
meble i osprzęt do mebli, meble: biurowe, metalowe, szkol-
ne, warsztatowe, warsztatowo - laboratoryjne zawarte w tej 
klasie, muszle, nakrętki niemetalowe, nity niemetalowe, 
osprzęt do drzwi lub okien niemetalowy, osprzęt do: drzwi, 
łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby z tworzyw sztucznych 
do artykułów spożywczych, palety niemetalowe, paliki, para-
wany stosowane jako meble, półki magazynowe, psie budy, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, ramki 
do haftowania, ramy do obrazów, regały stosowane jako me-
ble, numery domów nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, 
serwantki, siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzynie 
niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, sofy, spiżarki, 
stoiska wystawowe, stojaki na gazety lub czasopisma, stoły, 
stoły kreślarskie, story wewnętrzne do okien, szafki dla ap-
tek, szafki narzędziowe, szuflady, śruby niemetalowe, tablice 
ogłoszeniowe, toaletki stosowane jako meble, trumny, wałki, 
wieszaki na odzież, wózki meblowe, wyroby koszykarskie, 
wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci, 
zagłówki, zamki niemetalowe nieelektryczne, zamknięcia 
stosowane jako wieczka, pokrywki niemetalowe, zasłony 
bambusowe, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 
35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospo-
darczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom 
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepu oraz 
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sklepu internetowego z wyrobami: budowlanymi, drewna, 
korka, słomy, materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów 
do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, 
biopaliw, ich komponentów i mieszanin, agd, sprzętu sani-
tarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa budynków miesz-
kalnych, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa 
i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz 
i od zewnątrz, informacja budowlana, instalowanie i napra-
wy urządzeń, klimatyzacyjnych, okien i drzwi, mebli, kuchen-
nych i łazienkowych, izolowanie budynków, nadzór budow-
lany, renowacja mebli, rozbiórka budynków, uszczelnianie 
budynków, usługi budownictwa przemysłowego, usługi 
budowlane, usługi stolarskie, tapicerowanie mebli.

(210) 512231 (220) 2020 04 03
(731) CENTER-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łomża

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM CENTER-MEBEL

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 blacharskie materiały dla budownictwa, bo-
azeria metalowa, bramy metalowe, bransoletki identyfika-
cyjne metalowe, ćwieki stosowane jako gwoździe, drabiny 
metalowe, drobnica aluminiowa, drut metalowy, drzwi me-
talowe, dysze metalowe, futryny do drzwi metalowe, gałki 
stosowane jako uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, haki 
metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kable metalowe nie-
elektryczne, kadzie metalowe, kajdanki, kątowniki metalowe, 
klamki do drzwi metalowe, klamry stosowane jako zaciski 
metalowe, klucze, kłódki, wlewnice, kołki metalowe, kołnie-
rze metalowe, kominowe trzony metalowe, konstrukcje me-
talowe, korki, zakrętki metalowe, kosze metalowe, kotwice, 
kółka samonastawne do mebli metalowe, kratki ochronne 
metalowe, kratownice metalowe, kraty stosowane jako rusz-
ty metalowe, kształtowniki aluminiowe, liny metalowe, litery 
i cyfry z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, łańcu-
chy metalowe, łaty metalowe, nakrętki metalowe, nity meta-
lowe, numery domów nieświecące metalowe, odrzwia me-
talowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okna 
metalowe, osprzęt do drzwi lub okien metalowy, osprzęt 
do mebli metalowy, ościeżnice metalowe, palety metalowe, 
pasy do transportu ładunków metalowe, pierścienie metalo-
we, płyty do drzwi metalowe, podłogi metalowe, pojemniki 
do pakowania metalowe, pomniki metalowe, progi, przegro-
dy metalowe, przetyczki metalowe, pudełka nie z metali szla-
chetnych, ramy do łóżek lub okien metalowe, rączki do na-
rzędzi metalowe, rękojeści metalowe, rolety zewnętrzne me-
talowe, rygle do klamek, zasuw metalowe, rynny metalowe, 
schody metalowe, skarbonki metalowe, skrzynie metalowe, 
skrzynki na listy metalowe, słupy metalowe, statuetki z metali 
nieszlachetnych, stropy metalowe, sworznie metalowe, szyl-
dy metalowe, szyny z metalu, śruby metalowe, tablice reje-
stracyjne metalowe, taśma metalowa, trampoliny metalowe, 
metalowe urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, 
uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, wyro-
by artystyczne z aluminium, zamki do pojazdów metalowe, 
zamki na zasuwy, zamknięcia do pojemników metalowe, za-
słony metalowe, zasuwy, zawiasy metalowe, zawleczki me-
talowe, 9 alarmy antywłamaniowe, analizator powietrza, an-
teny, aparaty kinematograficzne, audiowizualne urządzenia 

dydaktyczne, boje sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, 
ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, elek-
tryczne zamknięcia drzwiowe, głośniki, instalacje elektrycz-
ne, kasy rejestrujące, koła ratunkowe, latarnie sygnalizacyjne, 
liczydła, meble laboratoryjne, ogrodzenia zelektryfikowane, 
piece do doświadczeń laboratoryjnych, prostowniki prądu, 
pulpity rozdzielcze stosowane w energetyce, skrzynki aku-
mulatorowe, skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze, szafki 
na głośniki, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, tace labora-
toryjne, trójkąty ostrzegawcze o niesprawnym samochodzie, 
trójnogi do aparatów fotograficznych, tyczki do pomiaru 
poziomu wody, łaty jako przyrządy pomiarowe, urządzenia 
do głosowania, urządzenia pomiarowe, 10 fotele lekarskie 
i dentystyczne, hydrostatyczne łóżka do celów leczniczych, 
inkubatory medyczne, krzesła z pojemnikami dla ciężko cho-
rych, kule inwalidzkie, łóżka specjalnie skonstruowane do ce-
lów leczniczych, meble specjalne do celów medycznych, 
nosze używane w karetkach pogotowia, pojemniki na odpa-
dy pochodzenia medycznego, przyrządy do ćwiczeń gim-
nastyki leczniczej, stoły operacyjne, wodne łóżka do celów 
medycznych, 20 barki ruchome stosowane jako meble, biur-
ka stosowane jako meble, chodziki dla dzieci, dekoracje wi-
szące (ozdoby), dekoracje ścienne 3 D wykonane z drewna, 
drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, 
fotele, gabloty stosowane jako meble, haki do zasłon, iden-
tyfikacyjne bransoletki niemetalowe dla szpitali, kadzie nie-
metalowe, kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki stosowane 
jako meble, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, komody, kontu-
ary, kółka do zasłon, kółka samonastawne do mebli nieme-
talowe, kredensy, krzesła, kwietniki stosowane jako meble, 
manekiny krawieckie, leżaki, listewki do ram obrazów, lustra, 
ławy stosowane jako meble, łóżka i osprzęt do łóżek, mate-
race, meble i osprzęt do mebli, meble, biurowe, metalowe, 
szkolne, warsztatowe, warsztatowo - laboratoryjne zawarte 
w tej klasie, muszle, nakrętki niemetalowe, nity niemetalowe, 
osprzęt do drzwi lub okien niemetalowy, osprzęt do, drzwi, 
łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby z tworzyw sztucznych 
do artykułów spożywczych, palety niemetalowe, paliki, para-
wany stosowane jako meble, półki magazynowe, psie budy, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, ramki 
do haftowania, ramy do obrazów, regały stosowane jako me-
ble, numery domów nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, 
serwantki, siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzynie 
niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, sofy, spiżarki, 
stoiska wystawowe, stojaki na gazety lub czasopisma, stoły, 
stoły kreślarskie, story wewnętrzne do okien, szatki dla ap-
tek, szalki narzędziowe, szuflady, śruby niemetalowe, tablice 
ogłoszeniowe, toaletki stosowane jako meble, trumny, wałki, 
wieszaki na odzież, wózki meblowe, wyroby koszykarskie, 
wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci, 
zagłówki, zamki niemetalowe nieelektryczne, zamknięcia 
stosowane jako wieczka, pokrywki niemetalowe, zasłony 
bambusowe, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 
35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospo-
darczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom 
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepu oraz 
sklepu internetowego z wyrobami budowlanymi, drewna, 
korka, słomy, materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów 
do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, 
biopaliw, ich komponentów i mieszanin, agd, sprzętu sani-
tarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa budynków miesz-
kalnych, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa 
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i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz 
i od zewnątrz, informacja budowlana, instalowanie i napra-
wy urządzeń, klimatyzacyjnych, okien i drzwi, mebli kuchen-
nych i łazienkowych, izolowanie budynków, nadzór budow-
lany, renowacja mebli, rozbiórka budynków, uszczelnianie 
budynków, usługi budownictwa przemysłowego, usługi 
budowlane, usługi stolarskie, tapicerowanie mebli.

(210) 512237 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) Jak Babcię Kocham !
(510), (511) 29 mięso, dziczyzna ekstrakty mięsne, mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego 
przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również 
środki do polepszania walorów smakowych artykułów spo-
żywczych.

(210) 512258 (220) 2020 04 03
(731) CENTER-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łomża

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM

(531) 27.05.01, 27.01.25, 26.13.25
(510), (511) 6 blacharskie materiały dla budownictwa, boaze-
ria metalowa, bramy metalowe, bransoletki identyfikacyjne 
metalowe, ćwieki stosowane jako gwoździe, drabiny metalowe, 
drobnica aluminiowa, drut metalowy, drzwi metalowe, dysze 
metalowe, futryny do drzwi metalowe, gałki stosowane jako 
uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, haki metalowe, kabiny 
kąpielowe metalowe, kable metalowe nieelektryczne, kadzie 
metalowe, kajdanki, kątowniki metalowe, klamki do drzwi me-
talowe, klamry stosowane jako zaciski metalowe, klucze, kłód-
ki, wlewnice, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe 
trzony metalowe, konstrukcje metalowe, korki, zakrętki meta-
lowe, kosze metalowe, kotwice, kółka samonastawne do me-
bli metalowe, kratki ochronne metalowe, kratownice metalo-
we, kraty stosowane jako ruszty metalowe, kształtowniki alu-
miniowe, liny metalowe, litery i cyfry z metali nieszlachetnych 
z wyjątkiem czcionek, łańcuchy metalowe, łaty metalowe, na-
krętki metalowe, nity metalowe, numery domów nieświecące 
metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki metalowe, ogro-
dzenia metalowe, okna metalowe, osprzęt do drzwi lub okien 
metalowy, osprzęt do mebli metalowy, ościeżnice metalowe, 
palety metalowe, pasy do transportu ładunków metalowe, 
pierścienie metalowe, płyty do drzwi metalowe, podłogi me-
talowe, pojemniki do pakowania metalowe, pomniki metalo-
we, progi, przegrody metalowe, przetyczki metalowe, pudełka 
nie z metali szlachetnych, ramy do łóżek lub okien metalowe, 
rączki do narzędzi metalowe, rękojeści metalowe, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rygle do klamek, zasuw metalowe, rynny 
metalowe, schody metalowe, skarbonki metalowe, skrzynie 
metalowe, skrzynki na listy metalowe, słupy metalowe, sta-
tuetki z metali nieszlachetnych, stropy metalowe, sworznie 

metalowe, szyldy metalowe, szyny z metalu, śruby metalowe, 
tablice rejestracyjne metalowe, taśma metalowa, trampoliny 
metalowe, metalowe urządzenia do otwierania drzwi nieelek-
tryczne, uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, 
wyroby artystyczne z aluminium, zamki do pojazdów meta-
lowe, zamki na zasuwy, zamknięcia do pojemników metalo-
we, zasłony metalowe, zasuwy, zawiasy metalowe, zawleczki 
metalowe, 9 alarmy antywłamaniowe, analizatory powietrza, 
anteny, aparaty kinematograficzne, audiowizualne urządze-
nia dydaktyczne, boje sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, 
ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, elektrycz-
ne zamknięcia drzwiowe, głośniki, instalacje elektryczne, kasy 
rejestrujące, koła ratunkowe, latarnie sygnalizacyjne, liczydła, 
meble laboratoryjne, ogrodzenia zelektryfikowane, piece 
do doświadczeń laboratoryjnych, prostowniki prądu, pulpity 
rozdzielcze stosowane w energetyce, skrzynki akumulatorowe, 
skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze, szaliki na głośniki, sza-
fy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, tace laboratoryjne, trójkąty 
ostrzegawcze o niesprawnym samochodzie, trójnogi do apa-
ratów fotograficznych, tyczki do pomiaru poziomu wody, łaty 
jako przyrządy pomiarowe, urządzenia do głosowania, urzą-
dzenia pomiarowe, 10 fotele lekarskie i dentystyczne, hydro-
statyczne łóżka do celów leczniczych, inkubatory medyczne, 
krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, 
łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, meble 
specjalne do celów medycznych, nosze używane w karetkach 
pogotowia, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, 
przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, stoły operacyjne, 
wodne łóżka do celów medycznych, 20 barki ruchome sto-
sowane jako meble, biurka stosowane jako meble, chodziki 
dla dzieci, dekoracje wiszące (ozdoby), dekoracje ścienne 3 D 
wykonane z drewna, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucz-
nych, drzwi do mebli, fotele, gabloty stosowane jako meble, 
haki do zasłon, identyfikacyjne bransoletki niemetalowe dla 
szpitali, kadzie niemetalowe, kanapy, karnisze do zasłon, kar-
toteki stosowane jako meble, kojce dla dzieci, kolebki, koły-
ski, komody, kontuary, kółka do zasłon, kółka samonastawne 
do mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, kwietniki stosowa-
ne jako meble, manekiny krawieckie, leżaki, listewki do ram 
obrazów, lustra, ławy stosowane jako meble, łóżka i osprzęt 
do łóżek, materace, meble i osprzęt do mebli, meble: biurowe, 
metalowe, szkolne, warsztatowe, warsztatowo - laboratoryjne 
zawarte w tej klasie, muszle, nakrętki niemetalowe, nity nieme-
talowe, osprzęt do drzwi lub okien niemetalowy, osprzęt do: 
drzwi, łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby z tworzyw sztucz-
nych do artykułów spożywczych, palety niemetalowe, paliki, 
parawany stosowane jako meble, półki magazynowe, psie 
budy, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, 
ramki do haftowania, ramy do obrazów, regały stosowane jako 
meble, numery domów nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, 
serwantki, siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzynie 
niemetalowe, skrzynki na listy, sofy, spiżarki, stoiska wystawo-
we, stojaki na gazety lub czasopisma, stoły, stoły kreślarskie, 
story wewnętrzne do okien, szafki dla aptek, szafki narzędzio-
we, szuflady, śruby niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, toa-
letki stosowane jako meble, trumny, wałki, wieszaki na odzież, 
wózki meblowe, wyroby koszykarskie, wyroby stolarstwa me-
blowego, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki, zamki nieme-
talowe nieelektryczne, zamknięcia stosowane jako wieczka, 
pokrywki niemetalowe, zasłony bambusowe, zawiasy nieme-
talowe, zbiorniki niemetalowe, 35 badanie rynku, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób 
trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zaku-
py i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi 
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umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego z wyrobami: 
budowlanymi, drewna, korka, słomy, materiałami z tworzyw 
sztucznych, materiałów do wyplatania, wyrobów tartacznych, 
meblowymi, paliw, biopaliw, ich komponentów i mieszanin, 
agd, sprzętu sanitarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa 
budynków mieszkalnych, budowa pawilonów i sklepów tar-
gowych, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie budyn-
ków od wewnątrz i od zewnątrz, informacja budowlana, insta-
lowanie i naprawy urządzeń, klimatyzacyjnych, okien i drzwi, 
mebli, kuchennych i łazienkowych, izolowanie budynków, 
nadzór budowlany, renowacja mebli, rozbiórka budynków, 
uszczelnianie budynków, usługi budownictwa przemysłowe-
go, usługi budowlane, usługi stolarskie, tapicerowanie mebli.

(210) 512315 (220) 2020 04 08
(731) IGLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERYLIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 substancje sterylizujące, środki do sterylizacji, 
11 sterylizatory powietrza, sterylizatory, urządzenia sterylizu-
jące, instalacje do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, steryli-
zatory do celów przemysłowych, urządzenia do sterylizacji 
do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji, dezyn-
fekcji i odkażania.

(210) 512397 (220) 2020 04 08
(731) WOŁKOWICZ MAREK, Bogoniowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bogoni Balance food BBF PROTEIN zawsze z mleka 

nigdy z proszku PRODUKT 100% NATURALNY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.01, 26.04.04, 26.01.05, 05.03.15
(510), (511) 29 napoje mleczne, napoje na bazie mleka, 
napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, 32 napoje 
serwatkowe, wyciągi z: owoców, ziół, chmielu, warzyw, soi, 
kokosów, migdałów, orzechów, ryżu, aloesu do produkcji na-
poi, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, warzyw, ziół, 
aloesu, miodu, herbaty, kawy, imbiru, herba mate, napoje 
orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje lecznicze, na-
poje izotoniczne, napoje gazowane, napoje sportowe, napo-
je zawierające proteiny.

(210) 512398 (220) 2020 04 08
(731) WOŁKOWICZ MAREK, Bogoniowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bogoni Balance food BBF ENERGY stworzony 

w zgodzie z naturą PRODUKT 100% NATURALNY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.01.05, 05.03.15, 26.13.01
(510), (511) 29 napoje mleczne, napoje na bazie mleka, 
napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, 32 napoje 
serwatkowe, wyciągi z: owoców, ziół, chmielu, warzyw, soi, 
kokosów, migdałów, orzechów, ryżu, aloesu do produkcji na-
poi, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, warzyw, ziół, 
aloesu, miodu, herbaty, kawy, imbiru, herba mate, napoje 
orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje lecznicze, na-
poje izotoniczne, napoje gazowane, napoje sportowe, napo-
je zawierające proteiny.

(210) 512399 (220) 2020 04 08
(731) KRAKOWSKA TAMARA DONNA MODA, Nowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONNA MODA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, baty, bicze, bigle do torebek, 
błona z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni, czapra-
ki pod siodła końskie, czekany, derki na konie, druty parasoli 
przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, dyscyplina dzie-
więciorzemienna [bicz], etui na karty (portfele], etui na karty 
kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, gu-
mowe części do strzemion, imitacje skóry, kagańce, kije trek-
kingowe, klapy na oczy dla koni [uprząż], koperty ze skóry 
do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, kółka do para-
soli, krupony [części skór], kufry bagażowe, laski do parasoli, 
laski, kijki marszowe i trekkingowe, lasko-krzesełka, moleskin 
(imitacja skóry], myśliwskie worki [akcesoria do polowań], 
nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okładziny 
do mebli ze skóry, okrycia dla zwierząt, organizery podróżne 
przystosowane do bagażu, osprzęt do uprzęży, parasole, pa-
ski do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, 
paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podkowy końskie, 
podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrow-
ce na parasole, pokrowce skórzane na sprężyny, portmonet-
ki z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne 
parasole, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, 
pusla, puśliska, randsels (japońskie tornistry szkolne), rączki 
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do parasoli, rączki walizek, rzemienie, rzemienie [rymarstwo], 
rzemyki do łyżew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skóra kozia, 
skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóra surowa lub pół-
przetworzona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, 
skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, strzemiona, szelki 
do prowadzenia dzieci, szkielety do parasoli przeciwdesz-
czowych lub przeciwsłonecznych, sznurkowe siatki na zaku-
py, sznurówki skórzane, sztuczna skóra, teczki konferencyjne, 
teczki na nuty, tefilin [filakterie], terlica [szkielet siodła], torby, 
torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia 
(puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby 
plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystycz-
ne, torebki, tręzla (uzda), uchwyty do noszenia toreb z zaku-
pami, uchwyty lasek spacerowych, uprzęże, uzdy [uprząż], 
walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, 
wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki na obrok, wykończe-
nia i dekoracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry, wyroby 
rymarskie, zapięcia do siodeł, zawory, wentyle ze skóry, ze-
stawy podróżne [wyroby skórzane], 25 alby, antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, bielizna oso-
bista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze 
samonośne, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, 
bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, 
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki na głowę, cy-
lindry [kapelusze], czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpie-
lowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki do cza-
pek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina 
[odzież], espadryle buty lub sandały, etole [futra], fartuchy 
(odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna 
[odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bieli-
zna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, 
kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptu-
ry [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, 
kimona, kimona do karate, kołnierzyki przypinane, kombi-
nezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy ką-
pielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu 
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promie-
niowaniem UV, koszulki z krótkim rękawem, krótkie halecz-
ki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, 
liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], ma-
nipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spa-
nia, męskie apaszki, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], 
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, 
narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie 
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie 
wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kie-
rowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież 
papierowa, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież zawierająca 
substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe 
do obuwia, opaski na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, 
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastycz-
ne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, 
pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piża-
my, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część 
garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, 
pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, 
pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawicz-
ki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały 

kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, 
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na ma-
skaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki 
rurkowe (kominy) na szyję, szarfy [do ubrania], szkielety ka-
peluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, 
nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty [ubra-
nia], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], 
wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.

(210) 512400 (220) 2020 04 08
(731) Henkel AG & Co. KGaA,, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) świat młodych badaczy

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i dydaktyczne (z wy-
jątkiem aparatów), druki, publikacje, książki i czasopisma, 
41 wspieranie i zapewnianie edukacji naukowej dzieciom, 
poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz kur-
sów edukacyjnych i dokształcających, usługi w zakresie na-
uczania, udostępnianie szkoleń i kursów dokształcających: 
usługi w zakresie rozrywki, imprez sportowych i kulturalnych 
w dziedzinie sztuki, kultury, sportu i spraw społecznych, wy-
dawanie tekstów (z wyjątkiem tekstów reklamowych), publi-
kacji i druków, czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
także w Internecie, wszystkie wyżej wymienionej usługi ad-
resowane do dzieci, 43 usługi zakwaterowania i wyżywienia 
dla przyjezdnych, usługi kateringowe.

(210) 512450 (220) 2020 04 10
(731) BIERNAT STANISŁAW CEDRON, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDRON okna na błysk

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15, 01.15.25, 26.04.05, 26.04.13
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, 41 orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wykonywania 
prac czyszczenia budynków na zewnątrz i wewnątrz, czysz-
czenia okien.

(210) 512456 (220) 2020 04 10
(731) GORODO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoRODO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkole-
nia w zakresie przetwarzania danych, 45 doradztwo praw-
ne, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji 
prawnych, licencjonowanie baz danych, licencjonowanie 
technologii, udzielanie informacji związanej ze sprawami 
prawnymi.

(210) 512478 (220) 2020 04 14
(731) BORZYM ADAM DIVINO, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PAOLO PERUZZI collection

(531) 05.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 etui do tabletów, etui na smartfony, etui z klap-
ką do telefonów komórkowych, etui na okulary, 14 breloki 
ze skóry do kluczy, etui na zegarki, 18 torby, portfele, ple-
caki, etui, futerały na dokumenty, etui z imitacji skóry, etui 
na wizytówki, etui na banknoty, etui na karty kredytowe, etui 
na karty [wyroby skórzane], etui na krawaty, etui na klucze, 
torebki-paski, saszetki męskie, saszetki biodrowe, 25 obuwie, 
paski, paski skórzane [odzież].

(210) 512485 (220) 2020 04 14
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Heltiso
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, prepa-
raty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycz-
nych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
balsamy do celów leczniczych, zioła lecznicze, leki dla ludzi, 
leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 512486 (220) 2020 04 14
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Bonatium
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, prepa-
raty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycz-
nych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
balsamy do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki pomocni-
cze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, zioła lecznicze, zio-
ła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane.

(210) 512497 (220) 2020 04 14
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) EMOTKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
mięsa i warzyw oraz warzyw.

(210) 512498 (220) 2020 04 14
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) O ‚ DROBINA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania 
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210) 512526 (220) 2020 04 15
(731) TGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, 
biustonosze, biustonosze samonośne, boa na szyję, body 
[bielizna], bokserki, czapki jako nakrycia głowy, długie luź-
ne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], gabardyna 
[odzież], garnitury, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy 
koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kamizelki dla 
rybaków, kaptury [odzież], kombinezony [odzież], kostiumy 
kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszul-
ki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed 
promieniowaniem UV, koszulki z krótkim rękawem, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem, legginsy, liberie, majtki, majtki 
damskie, majtki dziecięce [odzież], męskie apaszki, mundury, 
mycka, piuski, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki 
[odzież], obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież dla kie-
rowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież 
papierowa, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież zawierająca 
substancje odchudzające, odzież ze skóry, trykoty [ubra-
nia], turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce 
[odzież], wyroby pończosznicze, 38 przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja podkastów, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, 44 aromaterapia, chirurgia pla-
styczna, depilacja woskiem, domowa opieka pielęgniarska, 
fizjoterapia, fryzjerstwo, hospicja, łaźnie publiczne do celów 
higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka palia-
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tywna, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, pora-
dy medyczne dla osób niepełnosprawnych, projektowanie 
kompozycji kwiatowych, salony piękności, szpitale, świad-
czenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, tera-
pia mowy, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi banków 
krwi, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatyw-
nej, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi ortodontycz-
ne, usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi 
terapeutyczne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi 
weterynaryjne, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu 
medycznego.

(210) 512532 (220) 2020 04 15
(731) SZUMIGAJ TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SERIMANEA
(510), (511) 24 pościel, poszewki na poduszki, poszewki 
na kołdry, bielizna pościelowa i koce, kołdry, baldachimy 
do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, moskitiery, 
kocyki dla niemowląt [rożki], ręczniki, rękawice do mycia, 
pokrowce na termofory, tekstylne chusteczki do nosa, ar-
tykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, 
dekoracje ścienne z tkanin, 25 odzież damska, odzież męska 
i dziecięca, odzież sportowa, odzież turystyczna, bielizna, 
bielizna kąpielowa, stroje kąpielowe, nakrycia głowy, szaliki, 
apaszki, bandany na szyję, obuwie, klapki, 35 usługi sprzeda-
ży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych 
oraz za pośrednictwem internetu następujących towarów: 
organizery materiałowe na zabawki, gry i zabawki dla dzieci, 
artykuły higieniczne dla dzieci i niemowląt, kosmetyki i środ-
ki do pielęgnacji dzieci i niemowląt, książki, plakaty, obrazki, 
lampy oświetleniowe, nosidła, chusty, otulacze, pościel, po-
szewki na poduszki, poszewki na kołdry, bielizna pościelowa 
i koce, kołdry, baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka 
dziecięce, moskitiery, kocyki dla niemowląt [rożki], ręczniki, 
rękawice do mycia, pokrowce na termofory, tekstylne chu-
steczki do nosa, artykuły tekstylne do użytku w gospodar-
stwie domowym, dekoracje ścienne z tkanin, odzież damska 
i męska i dziecięca, odzież sportowa, odzież turystyczna, bie-
lizna, bielizna kąpielowa, stroje kąpielowe, nakrycia głowy, 
szaliki, apaszki, bandany na szyję, obuwie, klapki.

(210) 512545 (220) 2020 04 15
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) DYSPENSARIUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstrak-
tów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków zioło-
wych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów 
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów 
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów 
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witamino-
wych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów 
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, prepa-
ratów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, 
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym 
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurto-
wych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aro-

materapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, 
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół 
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, 
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych 
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żyw-
ności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów 
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów 
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, 
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dez-
odorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie re-
klamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 512570 (220) 2020 04 16
(731) WNĘK GRZEGORZ NOVIS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciałocud

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, świece do masażu do celów ko-
smetycznych, emalie do paznokci, emulsje do wzmacnia-
nia paznokci, lakiery do paznokci, materiały na powłoki 
do paznokci u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty 
do polerowania paznokci, preparaty do kuracji paznokci, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, 4 świece, zapachowe świe-
ce aromaterapeutyczne, wosk do wyrobu świec, świeczki, 
świece perfumowane, świece zapachowe, 44 masaże, usługi 
salonów piękności, salony piękności, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, salony 
fryzjerskie, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci, 
usługi pielęgnacji paznokci rąk.

(210) 512578 (220) 2020 04 16
(731) MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oh!so kiddy
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(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, 
usługi promocyjne, usługi public relations, publikowanie ma-
teriałów i/lub tekstów reklamowych, w tym on-line, reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej online dla osób trzecich, 
wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i in-
nych sieciach komputerowych, usługi handlu on-line w od-
niesieniu do licytacji elektronicznych i/lub oceny on-line 
z tym związane, rozpowszechnianie reklam dla osób trze-
cich, gromadzenie danych dla osób trzecich, skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień on-line, świad-
czenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych, 
sporządzanie zestawień statystycznych, organizowanie sub-
skrypcji w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, w tym przez 
sklepy on-line, usługi w zakresie promocji sprzedaży, w tym 
usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, obsługa rynków 
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlo-
wych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu 
towarów, administrowanie sprzedażą, dostarczanie pakietu 
korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towa-
rów i/lub usług, usługi zarządzania sprzedażą i bazą klientów, 
usługi zarządzania reklamą, udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, usługi handlu on-line w odnie-
sieniu do licytacji elektronicznych i/lub oceny on-line z tym 
związane, zarządzanie personelem zajmującym się sprzeda-
żą, informacje na temat sprzedaży produktów i/lub usług, 
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, monito-
rowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, administro-
wanie i/lub organizacja usług sprzedaży detalicznej, admini-
strowanie i/lub organizacja usług sprzedaży hurtowej, admi-
nistrowanie i/lub organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla 
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
w tym handlowej, administrowanie działalności gospodar-
czej, w tym handlowej, doradztwo w zakresie organizowania 
i/lub prowadzenia działalności gospodarczej, usługi admini-
stracyjne w działalności gospodarczej, usługi w zakresie ana-
lizy rynków dotyczące sprzedaży towarów i/lub usług, pro-
mowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno-
ściowych dla klientów, obsługa programów lojalnościowych, 
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów i/lub usług, usługi pośrednictwa i/lub 
doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i/lub świadczenia usług, usługi udostępniania platformy in-
ternetowej, za pomocą której osoby trzecie mają możliwość 
oferować i/lub zaopatrywać się w towary i/lub usługi, zawie-
rać umowy i realizować zamówienia handlowe, prowadzenie 
internetowej platformy sprzedaży towarów i/lub usług, opra-
cowywanie i/lub uaktualnianie materiałów promocyjnych, 
reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja materia-
łów promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, reklamowych i/lub mar-
ketingowych, dystrybucja prospektów promocyjnych, rekla-
mowych i/lub marketingowych, dystrybucja broszur promo-
cyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja 
próbek promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, 
redagowanie i tworzenie tekstów reklamowych i/lub spon-
sorowanych, usługi aukcji dla osób trzecich, aukcje publicz-
ne, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży 
aukcyjnej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi 
umożliwiania transakcji handlowych między osobami trzeci-
mi podczas sprzedaży i zakupu towarów i/lub usług, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-

cich, usługi porównywania cen, usługi w zakresie porówny-
wania i/łub omawiania produktów i/lub usług, organizowa-
nie wystaw i/lub targów dla celów handlowych i/lub rekla-
mowych, gromadzenie informacji i/lub badania odnoszące 
się do działalności gospodarczej, obsługa targów on-line 
w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów  
i/lub usług na rzecz osób trzecich, badania rynku i/lub opinii 
publicznej, usługi sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej, 
usługi sprzedaży detalicznej i/lub usługi sprzedaży wysyłko-
wej świadczone on-line w zakresie takich artykułów jak: 
odzież, dodatki odzieżowe, obuwie, torebki, torby, plecaki, 
walizki, zabawki dla dzieci, gry dla dzieci, aspiratory do nosa, 
nawilżacze do powietrza, oczyszczacze do powietrza, ter-
mometry do pomiaru temperatury ciała, gryzaki, smoczki, 
otulacze, śpiworki, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, 
pościel, poduszki, materace, kocyki, kocyki dziecięce, namio-
ty, w tym namioty zabawkowe, tekstylia, w tym tekstylia do-
mowe, wózki dla dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych, 
samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, łóżeczka 
dla dzieci, kojce, nosidełka, chusty do noszenia, leżaczki i bu-
jaki dla dzieci, kołyski i kosze Mojżesza, pojemniki do prze-
chowywania żywności, rowery, rowery dziecięce, butelki, 
butelki dla dzieci, książki dla dzieci, chodziki dla dzieci, szelki 
do prowadzenia dzieci, artykuły sportowe, meble i/lub huś-
tawki, meble i/lub huśtawki dla dzieci, karuzele dla dzieci, 
szelki bezpieczeństwa do pojazdów do przypinania korpu-
sów wózków dziecięcych, bramki zabezpieczające dla nie-
mowląt i/lub dzieci, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek 
dziecięcych, zaślepki do gniazdek elektrycznych, zestawy 
naukowe dla dzieci w tym w postaci urządzeń dydaktycz-
nych, elektryczne podgrzewacze do butelek, sterylizatory 
do butelek i/lub smoczków, maty dla dzieci, dywany, moni-
tor oddechu, urządzenia do monitorowania niemowląt i/lub 
dzieci, detektory do zastosowań medycznych, oświetlenie 
dekoracyjne, dekoracje ścienne tekstylne oraz nietekstylne, 
lampki, projektory muzyczne, laktatory, naczynia, sztućce, 
bidony, termosy, śliniaki, krzesełka do karmienia dla dzieci, 
poduszki do karmienia, akcesoria dziecięce do auta, kosme-
tyki, perfumy, preparaty toaletowe, kosmetyki dla dzieci, pu-
der dla niemowląt, oliwki dla niemowląt, szampony, żele, 
balsamy, kremy do opalania, kremy do opalania dla niemow-
ląt i/lub dzieci, chusteczki, chusteczki dla niemowląt nasą-
czone preparatami do czyszczenia, płyny i pianka do kąpieli 
dla dzieci, chusteczki pielęgnacyjne, chusteczki kosmetycz-
ne zawierające preparaty kosmetyczne, nielecznicze kremy 
dla niemowląt i/lub dzieci, kolorowe kosmetyki dla dzieci, 
waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, wata 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, mydło, 
preparaty do mycia i/lub pielęgnacji twarzy i/lub ciała, płyny 
i/lub kremy do pielęgnacji twarzy i/lub ciała, środki do pielę-
gnacji włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
świece zapachowe, termometry do użytku medycznego, 
wiszące karuzele dla dzieci, nosidełka dla niemowląt, chusty 
do noszenia niemowląt, szelki do prowadzenia dzieci, łóżecz-
ka dziecięce, łóżeczka i/lub koszyki dla niemowląt, kojce, le-
żaczki dziecięce typu bujaki, urządzenia zamykająco - zabez-
pieczające, maty antypoślizgowe, artykuły higieniczne, arty-
kuły spożywcze, meble, urządzenia elektroniczne, urządze-
nia elektroniczne, urządzenia gospodarstwa domowego, 
wyposażenie kuchni i/lub domu, artykuły papiernicze, mate-
riały piśmiennicze, książki, płyty CD, płyty DVD, usługi sprze-
daży, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicz-
nej i/lub usługi sprzedaży wysyłkowej świadczone on-line 
dla towarów z takich dziedzin jak: przemysłu, mebli, kosme-
tyków, pielęgnacji i urody, higieny, elektroniki, urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, gospodarstwa domowego, ar-
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tykułów dla dzieci, gier i zabawek, artykułów dla rodziców, 
artykułów dla mamy, artykułów dla taty, edukacji, nauki, 
sportu, rekreacji, rozrywki, chemii gospodarczej, przyrządów 
i artykułów do opieki nad niemowlętami i dziećmi, pomoc 
w zakupie towarów i/lub usług, pomoc w zaopatrywaniu 
w towary i/lub usługi na rzecz osób trzecich, gromadzenie 
na rzecz osób trzecich wszystkich wymienionych wyżej to-
warów umożliwiające nabywcom ich ogląd, wybór i wygod-
ny zakup, w tym on-line, prezentacja produktów za pośred-
nictwem wszelkich środków przekazu, mająca na celu 
ich sprzedaż detaliczną i/lub hurtową i/lub wysyłkową, do-
radztwo i konsultacje dotyczące wszystkich wyżej wymie-
nionych usług, usługi informacyjne dotyczące wszystkich 
wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, usługi edukacyj-
ne, usługi szkoleniowe, kształcenie, usługi rozrywkowe, dzia-
łalność kulturalna, pisanie i/lub publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne, elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, tworzenie i opracowywanie podcastów, pro-
dukcja nagrań audio, produkcja nagrań wideo, produkcja na-
grań audiowizualnych, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, usługi pisania tekstów, usługi pisania blo-
gów, usługi przygotowania tekstów do publikacji, redagowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie ma-
teriałów drukowanych, przygotowanie, organizowanie i/lub 
prowadzenie konkursów za pośrednictwem Internetu, publi-
kowanie fotografii, wydawanie katalogów, usługi wydawni-
cze, publikowanie on-line elektronicznych książek i/lub cza-
sopism, organizowanie szkoleń i/lub konferencji, udostęp-
nianie informacji online związanych z mediami audiowizual-
nymi, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośred-
nictwem sieci łączności, doradztwo i/lub konsultacje doty-
czące wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi infor-
macyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 512580 (220) 2020 04 16
(731) RATAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) (znak słowny)
(540) DEZOCLEAN
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomiesz-
czeń, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki 
do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, środki sa-
nitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, 
dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt.

(210) 512603 (220) 2020 04 17
(731) SULIKOWSKI DAWID WID-OK, Mościsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINPROOF nowoczesne zabezpieczenie  

Twoich okien!

(531) 07.03.02, 27.05.01, 01.15.09, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 17 folie maskujące do okien, folie przeciwodbla-
skowe do okien [zabarwione], metalowa folia do izolacji bu-
dynków, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowla-
na, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji 
budynków, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, 
19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, okładzi-
ny (niemetalowe -) na okna, 20 osprzęt do drzwi, bram i okien, 
niemetalowe, osprzęt niemetalowy do okien, wyposażenie 
do okien (niemetalowe -), 36 administrowanie nieruchomo-
ściami, agencje nieruchomości, szacowanie kosztów naprawy 
[wycena finansowa], wycena nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, zarządzanie nieruchomością, 37 informacja 
budowlana, informacja o naprawach, instalacja folii okiennych, 
montaż folii okiennych, nadzór budowlany, usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, 42 architektura, planowa-
nie [projektowanie] budynków, projektowanie budynków.

(210) 512604 (220) 2020 04 17
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Regeneliv B2 + B6
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, leki i preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, zioła lecznicze su-
szone lub zakonserwowane.

(210) 512605 (220) 2020 04 17
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Rutiner C
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, leki i preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, zioła lecznicze su-
szone lub zakonserwowane.

(210) 512606 (220) 2020 04 17
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Asparvita Magnez + Potas
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, leki i preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, zioła lecznicze su-
szone lub zakonserwowane.

(210) 512607 (220) 2020 04 17
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Urovita
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, leki i preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, zioła lecznicze su-
szone lub zakonserwowane.



Nr  ZT28/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

(210) 512621 (220) 2020 04 17
(731) SKOTNICKI WIESŁAW BWH ELECTRIC,  

Biedrzychowice Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEPTONIX

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 środki odkażające.

(210) 512632 (220) 2020 04 17
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak przestrzenny)
(540) świeże jesz

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa.

(210) 512635 (220) 2020 04 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) POLSKI KAPITAŁ

(531) 07.01.08, 19.07.01, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 512637 (220) 2020 04 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)

(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE 
CYTRYNA NADZOROWANA PRODUKCJA WYKONANA 
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI

(531) 05.07.12, 24.03.01, 02.09.14, 06.07.25, 25.01.15, 26.11.03, 
19.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe /napoje/, wódki.

(210) 512639 (220) 2020 04 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE 

WIŚNIA Z BRANDY WYKONANA METODAMI 
RZEMIEŚLNICZYMI NADZOROWANA PRODUKCJA

(531) 05.07.16, 02.09.14, 06.07.25, 24.03.01, 26.11.03, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódki.

(210) 512641 (220) 2020 04 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
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(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE 
WÓDKA BIO ALKOHOLE KRAFTOWE WYKONANA 
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI NADZOROWANA 
PRODUKCJA

(531) 05.07.02, 06.07.25, 02.09.14, 24.03.01, 26.11.03, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 wódki.

(210) 512651 (220) 2020 04 20
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) WinLife
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aroma-
ty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgo-
wane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, 
naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olej-
ki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, 
olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycz-
nych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, 
roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, 
preparaty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne olejki 
do celów oczyszczających, mydła do użytku domowego, 
płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 
balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów 
kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użyt-
ku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-
tyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nieleczni-
cze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów ko-
smetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, 
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty 
toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecz-
nicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmety-
ki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, 
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów me-
dycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycz-
nych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny 

do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy 
wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecz-
nicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płu-
kania ust, nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze 
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, 
pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płu-
kania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, prepara-
ty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dez-
odoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła 
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, 
preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosme-
tyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, 
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, 
dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użyt-
ku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodo-
ryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała 
w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, my-
dła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła nielecznicze, my-
dła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło 
pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników 
żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła, 
środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysz-
nic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycz-
nego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, 
balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, 
emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rąk, 
krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do cia-
ła, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, kremy 
do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kre-
my nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, 
maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, 
maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mlecz-
ka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, na-
wilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze 
do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, 
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania, 
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olej-
ki oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, 
zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełnia-
jące do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi 
złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, 
płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, 
preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki 
myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki 
do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmety-
ki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skó-
ry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe kremy 
do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, 
żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze 
do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby 
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier 
do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek 
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty 
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szam-
pon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szam-
pony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, 
tonik do włosów.
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(210) 512674 (220) 2020 04 21
(731) KOWALEWSKI SŁAWOMIR, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) IVO MORSKI
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośni-
kach (media content), muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych do pobrania 
on-line, utrwalone na nośnikach informacje i dane (recorded 
content), informacje i dane do pobrania on-line, nagrania 
fonograficzne, nagrania audio-wideo, podcasty, programy 
komputerowe do odtwarzania, nagrywania i przetwarzania 
muzyki, aplikacje dla przenośnych urządzeń telekomunika-
cyjnych do odtwarzania, nagrywania i przetwarzania muzy-
ki, hologramy, 16 publikacje techniką druku, albumy, broszu-
ry, czasopisma, książki, poradniki, śpiewniki, nuty, fotografie, 
grafiki, rysunki, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, druki oko-
licznościowe, programy imprez, wystaw, koncertów i kon-
ferencji w postaci drukowanej, emblematy, znaki graficzne 
drukowane, odwzorowania graficzne, emblematy drukowa-
ne, opakowania papierowe, opakowania kartonowe, serwet-
ki papierowe, tace papierowe, kubki na długopisy, długopisy, 
ołówki, notesy, chorągiewki papierowe, banery papierowe, 
21 kubki papierowe, kubki z tworzyw sztucznych, kubki cera-
miczne, uchwyty do kubków, butelki z tworzyw sztucznych, 
butelki ceramiczne, tace na posiłki, 25 odzież, koszulki, ko-
szule, bluzy, szale, szaliki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, 
opaski do włosów, bandany, skarpetki, szelki, paski i smycze 
jako elementy odzieży, 26 przypinki, plakietki, emblematy, 
zawieszki, broszki, wszystkie wymienione do noszenia przy 
odzieży, 35 publikowanie tekstów reklamowych, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi 
promocyjne, kreowanie wizerunku osób, wydarzeń i miejsc, 
usługi w zakresie zarządzania działalnością kulturalną usługi 
w zakresie zarządzania działalnością artystyczną, 41 usługi 
artystów wykonawców, usługi zespołów muzycznych, kon-
certy muzyczne, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, publikowanie na-
grań muzycznych, publikowanie nagrań filmowych i wideo, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie 
elektroniczne z dostępem on-line, komponowanie muzyki 
dla osób trzecich, organizowanie i obsługa koncertów, or-
ganizowanie i obsługa imprez artystycznych, organizowanie 
i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa spektakli i wido-
wisk, działalność edukacyjna w zakresie muzyki, warsztaty 
muzyczne, realizacja nagrań muzycznych, realizacja nagrań 
audiowizualnych, produkcja radiowa, multimedialna produk-
cja internetowa.

(210) 512697 (220) 2020 04 21
(731) EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konstancin-Jeziorna

(540) (znak słowny)
(540) OCTOLIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów 
leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, 
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażają-

ce, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy 
farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze.

(210) 512706 (220) 2020 04 20
 (310) 079143 (320) 2019 11 18 (330) JM
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) HYPER
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, 
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły 
dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry 
do papierosów, kieszonkowe urządzenia do skręcania pa-
pierosów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w pa-
pierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, naboje do pa-
pierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych pa-
pierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
i części do urządzeń do podgrzewania tytoniu, substytuty 
tytoniu do celów inhalacji, papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, etui na papierosy, pudełka na papierosy, snus z tyto-
niem, tabaka z tytoniem, snus bez tytoniu, tabaka bez tyto-
niu, torebki na nikotynę doustną bez tytoniu (nie do użytku 
medycznego).

(210) 512751 (220) 2020 04 22
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Novativ
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, prepa-
raty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycz-
nych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
balsamy do celów leczniczych, zioła lecznicze, leki dla ludzi, 
leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 512764 (220) 2020 04 22
(731) CZAPLICKA EWA, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Rest.Rent
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, porównywarka cen zakwaterowania, usługi w za-
kresie porównywania cen, usługi reklamowe, promowanie 
i marketing towarów i usług dla osób trzecich za pośred-
nictwem sieci komunikacyjnych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, cyfrowe prze-
twarzanie danych, wyszukiwania w bazach danych i w In-
ternecie dla osób trzecich, zarządzanie danymi, zarządzanie 
danymi na serwerach, 42 aktualizacja stron internetowych, 
usługa marketingowa za pośrednictwem wyszukiwarek in-
ternetowych, usługi przechowywania danych, udostępnie-
nie strony internetowej, na której użytkownicy mogą publi-
kować oceny, krytyki i polecenia dotyczące imprez i działal-
ności z zakresu podróży (hosting), udostępnianie strony in-
ternetowej, na której użytkownicy mogą publikować oceny, 
krytyki i polecenia dotyczące imprez i działalności z zakresu 
hoteli (hosting), 43 usługi rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji 
zakwaterowania wakacyjnego i w ośrodkach wypoczynko-
wych, udostępnienie informacji w zakresie hoteli, zakwatero-
wania wakacyjnego i ośrodków wypoczynkowych, wycena 
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zakwaterowania w hotelach i innych obiektach turystycz-
nych, świadczenie usług hotelowych i zakwaterowania dla 
osób trzecich, mianowicie zapewnienie i przekazanie infor-
macji, w tym informacji na temat opłat przy dokonywaniu 
rezerwacji, w związku z rezerwacjami i zamawianiem tym-
czasowego zakwaterowania oraz udostępnienie informacji 
o hotelach za pomocą telefonu, faksu, poczty, kuriera lub 
sieci komputerowych i globalnych sieci komunikacyjnych, 
elektroniczne usługi informacyjne w związku z rezerwacją 
hoteli, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, rezer-
wacja miejsc w hotelach, rezerwacja miejsc pensjonatach, 
usługi rezerwacji pokojów.

(210) 512766 (220) 2020 04 22
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, JP
(540) (znak słowny)
(540) DRY AID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i inne prepara-
ty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, płyny 
do przemywania oczu, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwór podstawo-
wy do czyszczenia szkieł kontaktowych, który zwiększa po-
ziom wilgoci, roztwór do płukania, czyszczenia i konserwacji 
do szkieł kontaktowych, płyn do przemywania oczu, który 
może być stosowany wraz ze szkłami kontaktowymi, krople 
do oczu, które mogą być aplikowane u osób noszących szkła 
kontaktowe, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, 
roztwory do szkieł kontaktowych do celów czyszczenia, de-
zynfekcji i konserwacji, papier odczynnikowy do celów me-
dycznych, natłuszczony papier do celów medycznych, pla-
stry do celów medycznych, maski sanitarne, folia do zawija-
nia dawek leków, gaza opatrunkowa, puste kapsułki na środki 
farmaceutyczne, przepaski na oczy do celów medycznych, 
bandaże na uszy, wkładki higieniczne, tampony, podpaski 
higieniczne, majtki higieniczne, wata higroskopijna, plastry 
do przylepiania, bandaże opatrunkowe, opatrunki w płynie, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, waciki do celów 
medycznych, materiały dentystyczne, pieluszki, etui na pie-
luszki, lep na muchy [taśmy], papier przeciwmolowy, mleko 
w proszku dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, diete-
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
napoje dla niemowląt, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla zwierząt, sperma do sztucznego zapłodnienia.

(210) 512773 (220) 2020 04 23
(731) KRUZA PIOTR, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANO TOSTADO Bio Organic Coffee premium 

quality NATURAL LIMITED PRODUCTION

(531) 05.07.27, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa.

(210) 512812 (220) 2020 04 24
(731) PRIVATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) 4Ants
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(210) 512842 (220) 2020 04 24
(731) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO 

HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iP iPunkt

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 26.01.16
(510), (511) 9 magnetyczne, optyczne i elektroniczne no-
śniki danych, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, karty 
kodowane, w tym magnetyczne karty kodowane, czytniki 
kart, programy komputerowe, 16 materiały drukowane, pu-
blikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czaso-
pisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, pro-
spekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, ma-
teriały piśmienne, 35 analizy kosztów oraz analizy rynkowe, 
badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, informacja handlowa oraz 
udzielanie porad konsumentom jako punkty informacji kon-
sumenckiej, kampanie marketingowe, marketing finansowy, 
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, or-
ganizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, planowanie strategii marke-
tingowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, pu-
blikacja tekstów reklamowych za pośrednictwem Internetu 
i komputerowych baz danych, reklama, rozpowszechnianie 
materiałów i ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, usługi 
porównywania cen, usługi tworzenia i aktualizacji baz da-
nych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zbieranie danych 
w celu umieszczania ich w bazach komputerowych, zesta-
wienia statystyczne, 36 analizy, operacje i usługi finansowe, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, 
działalność ubezpieczeniowa, finansowa, fundusze inwesty-
cyjne, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, 
inwestycje kapitałowe, likwidacja szkód w zakresie ubez-
pieczeń, lokaty kapitału, maklerstwo ubezpieczeniowe, po-
średnictwo ubezpieczeniowe oraz giełdowe, powiernictwo, 
tworzenie funduszy, w tym funduszy na cele dobroczynne, 
ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia na życie oraz komu-
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nikacyjne, usługi świadczeń emerytalnych, windykacja na-
leżności, wycena kosztów naprawy, zarządzanie majątkiem, 
38 usługi świadczone przez portal internetowy, w tym usługi 
finansowo-ubezpieczeniowe, usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, transmisja danych, dźwięków lub ob-
razów: elektroniczna transmisja danych, łączność poprzez 
terminale komputerowe: obsługa internetowych forów dys-
kusyjnych, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, prowa-
dzenie portalu i forum internetowego, przesyłanie informa-
cji: zapewnienie dostępu do baz danych, umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednic-
twem Internetu, 41 nauczanie i szkolenia, zwłaszcza w za-
kresie ubezpieczeń, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji oraz pracowni 
specjalistycznych, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-li-
ne, nie do pobierania z sieci komputerowych, 42 udostępnia-
nie zasobów serwerów sieci komputerowej osobom trzecim, 
udostępnianie wyszukiwarek internetowych, projektowanie 
i rozwój oprogramowania komputerowego, opracowywanie 
baz danych.

(210) 512845 (220) 2020 04 24
(731) ARENT JADWIGA RUTECKA IRENA BAJKOWY 

DWOREK SPÓŁKA CYWILNA, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJKOWY DWOREK

(531) 04.05.03, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie przedszkola.

(210) 512848 (220) 2020 04 27
(731) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) LogosTour
(510), (511) 16 publikacje techniką druku, albumy, broszury, 
czasopisma, książki, mapy, przewodniki, poradniki, fotografie, 
grafiki, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, druki okoliczno-
ściowe, programy wycieczek, podróży i wypoczynku w po-
staci drukowanej, programy imprez, wystaw i konferencji 
w postaci drukowanej, emblematy drukowane, znaki gra-
ficzne drukowane, opakowania papierowe z oznaczeniami 
graficznymi, przybory do pisania z oznaczeniami graficzny-
mi, 35 usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, udostępnianie powierzchni reklamowej w publika-
cjach drukowanych, udostępnianie powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, gro-
madzenie, systematyzacja i indeksowanie informacji w kom-
puterowych bazach danych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, organizowanie wystaw w celach promocji usług, 
zarządzanie hotelami, 39 usługi biur podróży, usługi biur tu-
rystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadcze-
nie usług turystycznych, usługi turystyczne, usługi w zakresie 

planowania podróży, organizowanie podróży, organizowa-
nie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie 
zwiedzania, organizowanie pobytów rekreacyjnych, pilo-
towanie grup wycieczkowych, przewodnictwo wycieczek, 
usługi informacji o transporcie, rezerwacje miejsc w podróży, 
pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi w zakresie prze-
wozu osób i rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41 działalność 
wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organizacja 
i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa im-
prez kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczyn-
ku, usługi związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli 
i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach 
zakwaterowania, usługi kempingów, usługi domów tury-
stycznych, usługi domów wypoczynkowych, usługi gastro-
nomiczne, usługi barów, usługi kawiarni, usługi restauracji, 
usługi kateringowe, wynajmowanie sal konferencyjnych.

(210) 512850 (220) 2020 04 27
(731) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA 

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

(531) 24.13.22, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry 
i włosów, barwniki do celów kosmetycznych, preparaty ko-
smetyczne do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, 
kremy po goleniu, kremy tonujące, kremy na dzień, kremy 
na noc, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, masła do ciała, 
balsamy, peelingi, lotiony do celów kosmetycznych, masecz-
ki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczka 
kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do demakija-
żu, mleczka do demakijażu, maski, mydła, mydła w płynie, 
mydła zapachowe, chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych i kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, 
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, perfumy, pianki 
[kosmetyki], pianki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pie-
lęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do opalania się, pa-
sty, proszki i płyny do zębów, płyny po goleniu, preparaty 
do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do wło-
sów, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, 
serum do włosów, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, bal-
samy do ust, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, 
talk kosmetyczny, wata do celów kosmetycznych, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, preparaty wybielające, 
kremy wybielające do skóry, wazelina kosmetyczna, wody to-
aletowe, wody zapachowe, wyroby perfumeryjne, zestawy 
kosmetyków dla dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków 
dla kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farma-
ceutyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze do ce-
lów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze 
do celów medycznych, środki wirusobójcze, środki bakterio-
bójcze, detergenty bakteriobójcze, witaminy i preparaty wi-
taminowe, odkażające preparaty do mycia rąk, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro-
dukty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma-
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
chusteczki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, 
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mydła dezynfekujące, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, wyroby medyczne ujęte w tej klasie, produk-
ty medyczne ujęte w tej klasie.

(210) 512852 (220) 2020 04 27
(731) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowny)
(540) KRÓL ŻUR
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, buliony, 
mieszanki do zup, koncentraty zup, kostki do zup, pasty 
do zup, przetwory do zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy 
błyskawiczne, zakwas do sporządzania zup, składniki do spo-
rządzania zup, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wyroby mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał 
i substytuty nabiału, ryby, owoce morza i mięczaki, nieży-
we, 35 usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, buliony, mieszanki do zup, koncentraty zup, kostki 
do zup, pasty do zup, przetwory do zup, wstępnie ugoto-
wane zupy, zupy błyskawiczne, zakwas do sporządzania zup, 
składniki do sporządzania zup, artykuły i wyroby spożywcze 
pochodzenia zwierzęcego, przetworzone owoce oraz wa-
rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje 
mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa 
z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty 
z nich, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, 
sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, prze-
kąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie 
sera, przekąski jajeczne, pasty owocowe i warzywne, chipsy 
ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, ziarna 
przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, musztarda, 
majonez, ketchup, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, usługi sprzedaży przekąsek 
zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, czeko-
ladowych, z muesli, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hur-
towymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi 
w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach 
reklamowych i handlowych, usługi promocji gospodarczej 
i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku 
i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlo-
wych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania mar-
ketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń 
elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów admini-
stracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych 
baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie in-
formacji w rejestrach, usługi w zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 

handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w za-
kresie wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich.

(210) 512908 (220) 2020 04 28
(731) LESIEWICZ KRZYSZTOF, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENTIUM

(531) 02.01.01, 24.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 wyszukiwanie miejsc pracy, usługi biur po-
średnictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi 
agencji pośrednictwa pracy, usługi biura pośrednictwa 
pracy, usługi doradcze pośrednictwa pracy, pośrednictwo 
pracy (biura -), usługi agencji pośrednictwa pracy i rekru-
tacji pracowników, usługi agencji pracy na rzecz personelu 
medycznego, organizowanie i prowadzenie targów pracy, 
usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwu-
języcznego, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa 
pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pie-
lęgniarskiego, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy 
dla pomocy domowych, usługi w zakresie wyszukiwania sta-
nowisk pracy i personelu, reklama rekrutacji personelu, rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu.

(210) 512927 (220) 2020 04 27
(731) ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) (znak słowny)
(540) Nie każde nasionko może być Kujawskim
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 512947 (220) 2020 04 28
(731) HSG SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.04, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.04

(510), (511) 9 generatory wytwarzające energię elektryczną 
z energii słonecznej, przenośne generatory energii elektrycz-
nej, aparatura do dostarczania energii [generatory], instalacje 
hydroelektryczne wytwarzające energię elektryczną [hydro-
elektrownie], generatory elektryczne korzystające z energii 
geotermalnej, 9 konwertery energii elektrycznej, liczniki 
energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, 
urządzenia do regulacji energii, aparatura do kondycjonowa-
nia energii, urządzenia energetyczne sieci zasilających, urzą-
dzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do re-
gulacji energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii 
elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urzą-
dzenia do pomiaru energii cieplnej, panele do rozdziału 
energii elektrycznej, regulatory napięcia do energii elektrycz-
nej, maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, urzą-
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dzenia do poprawy efektywności energetycznej, fotowolta-
iczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, liczniki energii elektrycznej 
wykorzystujące częstotliwość radiową, kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, przemienniki [inwerto-
ry] do dostaw energii elektrycznej, ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, elektryczne urządzenia ste-
rownicze do zarządzania energią, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do monito-
rowania zużycia energii elektrycznej, przenośne panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], apara-
tura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, apa-
ratura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, apa-
ratura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do przekształcania użycia 
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do sterowania 
dystrybucją energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia 
i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, urządze-
nia i przyrządy do kontrolowania użycia energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przełączania dystry-
bucji energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urzą-
dzenia i przyrządy do przełączania korzystania z energii elek-
trycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, moni-
torowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urzą-
dzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej 
do jej użytkowania, urządzenia naukowe i laboratoryjne 
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, falowniki foto-
woltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
komórki fotowoltaiczne, 11 lampy na energię słoneczną, 
urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, urządzenia wentylacyjne zasilane 
energią słoneczną, kolektory energii słonecznej do ogrzewa-
nia, pompy ciepła do przetwarzania energii, instalacje grzew-
cze zasilane energią słoneczną, aparatura grzewcza na ener-
gię słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią sło-
neczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną, podgrze-
wacze wody na energię słoneczną, urządzenia magazynują-
ce energię słoneczną do celów grzewczych, 35 usługi po-
równywania cen energii, pozyskiwanie kontraktów dotyczą-
cych dostaw energii, usługi agencji importowo - eksporto-
wych w dziedzinie energii, usługi w zakresie rozliczeń świad-
czone w sektorze energetycznym, pomoc i doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami 
w sektorze energetycznym, śledzenie i monitorowanie zuży-
cia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawoz-
dań finansowych, badania projektów dotyczących działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, 36 konsultacje finanso-
we w sektorze energetyki, konsultacje dotyczące finansowa-
nia projektów energetycznych, agencje pobierające opłaty 
za gaz lub energię elektryczną, pośrednictwo w zakresie in-
westycji finansowych w firmy energetyczne, agencje pobie-
rające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, fi-
nansowanie projektów, usługi finansowania projektów, fi-
nansowanie projektów budowlanych, finansowanie projek-

tów rozwojowych, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, sporządzanie raportów finansowych w zakre-
sie projektów budowlanych, usługi doradztwa związane z fi-
nansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu 
infrastruktury, 37 instalacja systemów energii wodnej, insta-
lacja systemów energii wiatrowej, demontaż energetycz-
nych linii przesyłowych, instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, budowa instalacji wykorzystujących 
energię geotermiczną, instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa 
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, konser-
wacja i naprawa instalacji energii słonecznej, naprawa insta-
lacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja ge-
neratorów energii elektrycznej, serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, naprawa i konserwacja instalacji do wy-
twarzania energii, konserwacja i naprawa instalacji grzew-
czych zasilanych energią słoneczną, naprawa instalacji, urzą-
dzeń i maszyn do produkcji energii, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach niemieszkalnych, konserwacja, serwis i naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach 
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystry-
bucji lub kontroli energii, montaż i konserwacja instalacji fo-
towoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, 39 dystrybucja energii, magazyno-
wanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, 
transmisja energii elektrycznej, dostarczanie energii elek-
trycznej, dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii 
odnawialnej, dostawa i dystrybucja energii, przechowywa-
nie energii i paliw, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 
dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, 
dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewo-
dów, dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw do-
mowych, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii 
elektrycznej, dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia 
budynków, usługi informacyjne i doradcze w związku z dys-
trybucją energii, 40 wytwarzanie energii, usługi wytwarzania 
energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z energii geotermalnej, wytwarzanie energii 
elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycz-
nej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, wypo-
życzanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii 
przez elektrownie, wytwarzanie elektryczności z energii sło-
necznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycz-
nej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarza-
niem energii elektrycznej z energii fal, usługi doradcze zwią-
zane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie 
energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku 
węgla, przygotowywanie obwodów elektronicznych przez 
powierzchniowe kształtowanie energii, wynajem sprzętu 
do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania 
energii i do produkcji na zamówienie, 42 audyt energetycz-
ny, badania w dziedzinie energii, certyfikowanie wydajności 
energetycznej budynków, doradztwo w zakresie oszczędno-
ści energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, pro-
gramowanie oprogramowania do zarządzania energią, pro-
gramowanie komputerowe dla branży energetycznej, profe-
sjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, wyna-



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2020

jem liczników do rejestrowania zużycia energii, projektowa-
nie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi dorad-
cze związane z wydajnością energetyczną, usługi inżynieryj-
ne w dziedzinie technologii energetycznej, rejestrowanie 
danych dotyczących zużycia energii w budynkach, wynajem 
obciążnic do testowania źródeł energii elektrycznej, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania 
energią, opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, usługi inżynieryjne 
związane z systemami zaopatrzenia w energię, projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii re-
generacyjnej, doradztwo technologiczne w zakresie produk-
cji i używania energii, udzielanie porad technicznych związa-
nych ze środkami oszczędności energii, profesjonalne do-
radztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i pro-
dukcji gazu ziemnego, porady techniczne związane z działa-
niami mającymi na celu oszczędzanie energii, analizy tech-
nologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd 
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów 
energii słonecznej, prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem na-
turalnych źródeł energii, doradztwo związane z usługami 
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i ener-
gię, udzielanie informacji związanych z badaniami i opraco-
waniami projektów technicznych dotyczących wykorzysty-
wania naturalnych źródeł energii, sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, doradztwo 
projektowe, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budowlane, projektowanie konstrukcji, konstrukcyjne (pro-
jektowanie -), usługi projektowania, opracowywanie projek-
tów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, 
badania projektów inżynieryjnych, opracowywanie projek-
tów technicznych do projektów budowlanych, planowanie 
projektów technicznych, technologiczne badania projekto-
we, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, 
sporządzanie raportów projektowych, projektowanie syste-
mów elektronicznych, badania dotyczące projektowania, 
projektowanie systemów elektrycznych, usługi projektowa-
nia architektonicznego, projektowanie i opracowywanie sie-
ci, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, 
usługi w zakresie projektowania, usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, usługi w zakresie projektowania budyn-
ków, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi w zakresie 
projektowania technicznego, usługi konsultacyjne w zakre-
sie projektowania, usługi technologiczne w zakresie projek-
towania, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, 
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, oceny 
techniczne związane z projektowaniem, opracowanie pro-
jektów technicznych w dziedzinie budownictwa, planowa-
nie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi 
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, 
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, usługi 
projektowania technicznego związane z elektrowniami, do-
radztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowla-
nych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu-
dynków przemysłowych, usługi inżynieryjne w zakresie pro-
jektowania systemów elektronicznych, usługi w zakresie 
wspomaganego komputerem projektowania technicznego, 
usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, projektowa-
nie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi 
projektowania technicznego związane z instalacjami 
do ogrzewania, projektowanie działań zaradczych w celu 

usunięcia wad w konstrukcjach, usługi projektowania tech-
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, 
usługi projektowania technicznego związane z urządzenia-
mi i instalacjami do chłodzenia.

(210) 512953 (220) 2020 04 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela 

(540) (znak słowny)
(540) TIN
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 512958 (220) 2020 04 29
(731) D. F. J. VINHOS, S.A., Vila Cha De Ourique, PT
(540) (znak słowny)
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(540) PAXIS
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 512994 (220) 2020 04 30
(731) DZIEKAŃSKI ARKADIUSZ, Wypędy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AR ADEVICER

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, komputer tablet, komputery pro-
cesowe, komputery łącznościowe, komputery pokładowe, 
komputery podróżne, komputery przenośne, komputery 
osobiste, podręczne komputery, przenośne komputery, 
netbooki [komputery], klawiatury komputerowe, obudowy 
komputerów, sprzęt komputerowy, głośniki komputerowe, 
dyski komputerowe, podzespoły komputerowe, monitory 
komputerowe, myszki komputerowe, sprzęt komputerowy 
do sieci komputerowych, części do komputerów, monitory 
[sprzęt komputerowy], okablowanie do komputerów, kable 
do komputerów, dżojstiki do komputerów, podręczne kom-
putery PC, komputery przenośne [podręczne], komputery 
przenośne [notebooki], komputery przenośne [laptopy], 
peryferyjne urządzenia komputerowe, sprzęt komputerowy 
[hardware], czyste dyski komputerowe, komputerowe stacje 
robocze, bezprzewodowe peryferia komputerowe, kompu-
terowe monitory ekranowe, komputerowe monitory wy-
świetlające, dopasowane pokrowce na komputery, pokrow-
ce przeciwkurzowe na komputery, futerały na komputery 
przenośne, futerały przystosowane do komputerów, torby 
do noszenia komputerów, sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, obudowy przystosowane do komputerów, bezprzewo-
dowe myszy do komputerów, monitory, monitory kolorowe, 
monitory wyświetlające, monitory LED, monitory do wide-
okonferencji, monitory do tabletów, monitory ciekłokrysta-
liczne [LCD], elektroniczne monitory ekranowe, monitory ko-
mercyjne, monitory dotykowe, monitory szerokoekranowe, 
głośniki do monitorów, urządzenia mocujące do monitorów, 
szkło fotoczułe, wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD, lampy 
błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografia], wyzwa-
lacze migawki [fotografia], wyzwalacze migawki [fotografia], 
czujniki fotoelektryczne, cyfrowe aparaty fotograficzne, apa-
raty fotograficzne cyfrowe, fotograficzne lampy błyskowe, 
fotograficzne urządzenia błyskowe, płyty fotograficzne nie-
sensybilizowane, aparaty fotograficzne 35mm, aparaty foto-
graficzne miechowe, bezlusterkowe aparaty fotograficzne, 
urządzenia i przyrządy fotograficzne, uchwyty do aparatów 
fotograficznych, uchwyty do telefonów, uchwyty do telewi-
zorów, osłony do aparatów fotograficznych, kalibrowane re-
ferencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], torby na aparaty fotograficzne, aparaty fotograficzne 
na klisze, futerały na urządzenia fotograficzne, pokrowce 
na aparaty fotograficzne, futerały na przyrządy fotograficz-
ne, fotograficzne statywy do aparatów, stojaki do aparatów 
fotograficznych, obiektywy do aparatów fotograficznych, 
statywy do aparatów fotograficznych, miechy [do aparatów 
fotograficznych], trójnogi do aparatów fotograficznych, tor-
by specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych 

i sprzętu fotograficznego, wodoodporne futerały na apara-
ty fotograficzne, aparaty fotograficzne dołączane do kasku, 
futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, futerały 
przystosowane na aparaty fotograficzne, futerały na przy-
rządy i aparaturę fotograficzną, projektory multimedialne, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, samochodowe 
odtwarzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy multi-
medialne, multimedialne złącza do pojazdów, szkło pokryte 
powłoką przewodzącą elektryczność, telewizory, telewizory 
samochodowe, telewizory plazmowe, telewizory cyfrowe, 
telewizory LED, telewizory OLED, podstawki pod telewizory, 
odbiorniki telewizyjne [telewizory], piloty do telewizorów, 
telewizory z wyświetlaczem laserowym, 21 szkło bezod-
pryskowe [nie do użytku w budownictwie], szkło warstwo-
we [nie do użytku w budownictwie], szkło półobrobione, 
przystosowane do pochłaniania promieniowania ultrafiole-
towego, szkło hartowane [nie do użytku w budownictwie], 
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audio-
wizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę-
tu elektrycznego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, usługi importowo-
-eksportowe w zakresie komputerów, tabletów, notebo-
oków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów, głośni-
ków, sprzętu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych, 
telewizorów oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, 
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do komputerów, 
tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, 
monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów 
fotograficznych, telewizorów oraz urządzeń i przyrządów 
multimedialnych, usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do komputerów, tabletów, notebooków, dysków kom-
puterowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu foto-
graficznego i akcesoriów fotograficznych, telewizorów oraz 
urządzeń i przyrządów multimedialnych, usługi handlu hur-
towego i detalicznego w związku ze smartfonami, 37 kon-
serwacja komputerów, tabletów, notebooków, dysków 
komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu 
fotograficznego i akcesoriów fotograficznych, telewizorów 
oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, naprawa kom-
puterów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, 
drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego 
i akcesoriów fotograficznych, sprzętu audio, telewizorów 
oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, instalowanie 
komputerów, dysków komputerowych, drukarek, monito-
rów, głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów foto-
graficznych oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, 
modernizowanie sprzętu komputerowego, montaż i konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modu-
łów fotowoltaicznych, diagnostyczne usługi konserwacyjne 
w zakresie komputerów, tabletów, notebooków, dysków 
komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu 
fotograficznego i akcesoriów fotograficznych, telewizorów 
oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputero-
wych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficz-
nego i akcesoriów fotograficznych, telewizorów oraz urzą-
dzeń i przyrządów multimedialnych, instalacja i konserwacja 
sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu 
do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do syste-
mów komputerowych, instalowanie i naprawa urządzeń 
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elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, w tym 
telefonów, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwowanie i napra-
wianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryfe-
ryjnego, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów 
telekomunikacyjnych, konserwacja urządzeń telekomunika-
cyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 
i telekomunikacyjnego, naprawa lub konserwacja konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń elek-
tronicznych, serwis elektronicznych urządzeń konsumenc-
kich, serwis urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektronicznych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsu-
menckich urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
telekomunikacyjnych, usługi konsultacyjne związane z insta-
lacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego audio 
audiowizualnego.

(210) 513004 (220) 2020 04 30
(731) DIANORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dianormet

(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.02.02
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do barwienia szkła, pre-
paraty chemiczne przeciw matowieniu szkła, tlenek ceru, ole-
je do rozkroju szkła, tlenek glinu, węglik krzemu, 7 narzędzia 
elektryczne, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, polikry-
staliczne diamentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów 
obrabianych [maszyny], polikrystaliczne diamentowe narzę-
dzia tnące do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, 
diamenty szklarskie będące częściami maszyn, diamentowe 
wiertła do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem dia-
mentowym, ściernice [maszyny], ściernice o napędzie mecha-
nicznym, ściernice tnące na mokro [maszyny], piły elektrycz-
ne, piły tarczowe, piły otwornice [maszyny], piły z napędem 
mechanicznym, piły o napędzie innym niż ręczny, frezy [ob-
rabiarki], wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła do ma-
szyn, wiertła do wiercenia w skale, szlifierki tarczowe, tarcze 
ścierne [obrabiarki], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, 
tarcze polerskie [części do maszyn], maszyny do polerowania, 
narzędzia elektryczne do polerowania, tarcze do polerowania 
[części do maszyn], gwintownice [maszyny], gwintowniki [ob-
rabiarki], materiały ścierne [maszyny], maszyny ścierne, tarcze 
ścierne [narzędzia do maszyn], końcówki ścierne do użytku 
z maszynami, obrabiarki do metalu, wiertarki do obróbki me-
talu, frezarki [do obróbki metalu], maszyny do obróbki metali, 
dłutownice, końcówki dłut [obrabiarki], brzeszczoty pił [czę-
ści maszyn], diamenty szklarskie [części maszyn], piaskarki 
elektryczne, maszyny do piaskowania, urządzenia myjące, 
krawędziarki [maszyny], urządzenia do formowanie skośnie 
ściętych krawędzi [maszyny], maszyny do kamienia, narzę-
dzia diamentowe, ściernice diamentowe, wiertła diamentowe, 

maszyny do szkła, wiertła koronowe, tarcze diamentowe, piły 
diamentowe, gwintowniki, frezy, frezy diamentowe, wgłębniki 
diamentowe, obciągacze diamentowe, sprawdziany gwintów, 
sprawdziany pierścieniowe, sprawdziany trzpieniowe, rolki 
diamentowe, ściernice szlifierskie, wiertarki stacjonarne, kra-
wędziarka do szkła, fazowarki do szkła, cyrkularki do kamienia, 
myjnie do szkła, oczyszczalnie do szkła, traki liniowe do ka-
mienia, 8 diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, 
diamenty szklarskie będące częściami narzędzi ręcznych, dia-
menty szklarskie, ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części 
do narzędzi ręcznych], piły [narzędzia ręczne], piły do płytek 
ceramicznych [narzędzia obsługiwane ręcznie], frezy [narzę-
dzia], wiertła, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), gwintownice 
[narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], narzędzia 
ścierne (ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze 
ścierne [części do narzędzi ręcznych], piły do cięcia metalu, 
dłuta, brzeszczoty do pił ręcznych, młotki kamieniarskie [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], dłuta kamieniarskie, ręcznie 
obsługiwane diamenty szklarskie, diamenty szklarskie [czę-
ści narzędzi ręcznych], narzędzia do wykańczania krawędzi 
[ręcznie obsługiwane], 9 maszyny testujące twardość metalu, 
urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, cy-
frowe urządzenia pomiarowe, optyczne urządzenia pomiaro-
we, przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru czasu 
(z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru 
odległości i wymiarów, 35 sprzedaż tradycyjna oraz za pośred-
nictwem Internetu w zakresie następujących towarów: pre-
paraty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne 
przeciw matowieniu szkła, tlenek ceru, oleje do rozkroju szkła, 
tlenek glinu (surowiec), węglik krzemu (surowiec), korund 
(materiał ścierny), węglik krzemu (materiał ścierny), narzędzia 
elektryczne, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, polikry-
staliczne diamentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów 
obrabianych [maszyny], polikrystaliczne diamentowe narzę-
dzia tnące do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, 
diamenty szklarskie będące częściami maszyn, diamentowe 
wiertła do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem dia-
mentowym, ściernice [maszyny], ściernice o napędzie mecha-
nicznym, ściernice tnące na mokro [maszyny], piły elektrycz-
ne, piły tarczowe, piły otwornice [maszyny], piły z napędem 
mechanicznym, piły o napędzie innym niż ręczny, frezy [ob-
rabiarki], wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła do ma-
szyn, wiertła do wiercenia w skale, szlifierki tarczowe, tarcze 
ścierne [obrabiarki], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, 
tarcze polerskie [części do maszyn], maszyny do polerowania, 
narzędzia elektryczne do polerowania, tarcze do polerowania 
[części do maszyn], gwintownice [maszyny], gwintowniki [ob-
rabiarki], materiały ścierne [maszyny], maszyny ścierne, tarcze 
ścierne [narzędzia do maszyn], końcówki ścierne do użytku 
z maszynami, obrabiarki do metalu, wiertarki do obróbki me-
talu, frezarki [do obróbki metalu], maszyny do obróbki metali, 
dłutownice, końcówki dłut [obrabiarki], brzeszczoty pił [czę-
ści maszyn], diamenty szklarskie [części maszyn], piaskarki 
elektryczne, maszyny do piaskowania, urządzenia myjące, 
krawędziarki [maszyny], urządzenia do formowanie skośnie 
ściętych krawędzi [maszyny], maszyny do kamienia, narzę-
dzia diamentowe, ściernice diamentowe, wiertła diamentowe, 
maszyny do szkła, wiertła koronowe, tarcze diamentowe, piły 
diamentowe, gwintowniki, frezy, frezy diamentowe, wgłębniki 
diamentowe, obciągacze diamentowe, sprawdziany gwintów, 
sprawdziany pierścieniowe, sprawdziany trzpieniowe, rolki 
diamentowe, ściernice szlifierskie, wiertarki stacjonarne, kra-
wędziarka do szkła, fazowarki do szkła, cyrkularki do kamienia, 
myjnie do szkła, oczyszczalnie do szkła, traki liniowe do ka-
mienia, diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, 
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diamenty szklarskie będące częściami narzędzi ręcznych, dia-
menty szklarskie, ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części 
do narzędzi ręcznych], piły [narzędzia ręczne], piły do płytek 
ceramicznych [narzędzia obsługiwane ręcznie], frezy [narzę-
dzia], wiertła, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), gwintownice 
[narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], narzędzia 
ścierne (ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze 
ścierne [części do narzędzi ręcznych], piły do cięcia metalu, 
dłuta, brzeszczoty do pił ręcznych, młotki kamieniarskie [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], dłuta kamieniarski, ręcznie ob-
sługiwane diamenty szklarskie, diamenty szklarskie [części na-
rzędzi ręcznych], narzędzia do wykańczania krawędzi [ręcznie 
obsługiwane], maszyny testujące twardość metalu, urządzenia 
pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, cyfrowe urzą-
dzenia pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, przyrzą-
dy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłącze-
niem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru odległości 
i wymiarów, piece szklarskie, folia laminacyjna do nakładania 
na podłoże, folia do laminacji szkła, 37 naprawy, konserwacja 
i regeneracja maszyn i narzędzi, naprawy, konserwacja i rege-
neracja maszyn i narzędzi diamentowych.

(210) 513058 (220) 2020 04 28
(731) LIPIŃSKA SYLWIA VERONA, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bartex

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele z prze-
gródkami na karty, portfele nie z metali szlachetnych, 
portfele na karty, portfele na karty wizytowe, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: portfele, 
portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, portfele 
nie z metali szlachetnych, portfele na karty, portfele na karty 
wizytowe.

(210) 513079 (220) 2020 05 05
(731) KACZMAREK WOJCIECH D3, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saved.

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

(210) 513090 (220) 2020 04 30
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LSCK

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, parasole i parasolki, aktówki, dyplomatki, aktówki [wyroby 
skórzane], teczki i aktówki, zestawy podróżne, zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.

(210) 513091 (220) 2020 04 30
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) ECTIFEM
(510), (511) 5 globulki dopochwowe o działaniu nawilżają-
cym i łagodzącym stany zapalne.

(210) 513092 (220) 2020 04 30
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) REGERHIN
(510), (511) 5 preparaty do nosa w postaci maści.

(210) 513131 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Kasztanki

(531) 26.01.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki 
nadziewane, wyroby czekoladowe, słodycze.

(210) 513132 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się 

dobrze, czynisz dobrze
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(531) 26.01.03, 05.07.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukier-
ki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, 
wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako 
słodycze.

(210) 513134 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się 

dobrze, czynisz dobrze

(531) 26.01.03, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukier-
ki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, 
wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako 
słodycze.

(210) 513140 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Malaga

(531) 26.01.03, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki 
nadziewane, wyroby czekoladowe, słodycze.

(210) 513141 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Tiki Taki

(531) 26.01.03, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki 
nadziewane, wyroby czekoladowe, słodycze.

(210) 513174 (220) 2020 05 05
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CLARITY COMPLEX

(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, ae-
rozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kom-
presy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne 
do celów medycznych, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów 
medycznych.

(210) 513177 (220) 2020 05 05
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CLARITY COMPLEX NOWA FORMUŁA

(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, ae-
rozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kom-
presy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne 
do celów medycznych, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów 
medycznych.
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(210) 513178 (220) 2020 05 05
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTAIO + BORN IN NATURE +

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 26.03.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstrak-
tów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków zioło-
wych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów 
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów 
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów 
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witamino-
wych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów 
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, prepa-
ratów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, 
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym 
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurto-
wych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aro-
materapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, 
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół 
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, 
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych 
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żyw-
ności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów 
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów 
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, 
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dez-
odorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie re-
klamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 513180 (220) 2020 05 05
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bionateo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstrak-
tów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków zioło-
wych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów 
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów 
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów 
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witamino-
wych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów 
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, prepa-
ratów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, 
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym 
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurto-
wych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aro-
materapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, 
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół 
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, 
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych 
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żyw-
ności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów 
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów 
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, 
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dez-
odorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie re-
klamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 513181 (220) 2020 05 05
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Est. 2019 CBD ART KONOPNA SZTUKA ZDROWIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 
05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów 
roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wy-
ciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościo-
wych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin 



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2020

i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, pre-
paratów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, 
płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, 
prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży 
preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów 
roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wy-
ciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościo-
wych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin 
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, pre-
paratów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, 
płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, 
dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie 
reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 513186 (220) 2020 05 05
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBDSMOKE.PL EST 2019

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 
26.01.03, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów 
roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wy-
ciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościo-
wych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin 
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, pre-
paratów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, 
płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, 
prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży 
preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów 

roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wy-
ciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościo-
wych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin 
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, pre-
paratów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, 
płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, 
dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie 
reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 513187 (220) 2020 05 05
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM CBD PRODUCTS PROPAGANDA WEED

(531) 05.03.13, 05.03.14, 03.11.01, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 
27.05.24, 27.05.11

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstrak-
tów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków zioło-
wych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów 
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów 
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów 
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witamino-
wych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów 
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, prepa-
ratów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, 
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym 
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurto-
wych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aro-
materapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, 
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół 
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, 
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych 
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żyw-
ności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów 
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witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów 
do pielęgnacji ciała i/Iub włosów, płynów kosmetycznych, 
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dez-
odorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie re-
klamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 513190 (220) 2020 05 05
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + BIO CANNA PHARMA

(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.14, 26.05.01, 
26.05.15, 26.05.16, 24.13.24

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów 
roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wy-
ciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościo-
wych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin 
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, pre-
paratów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, 
płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, 
prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży 
preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów 
roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wy-
ciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościo-
wych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin 
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, pre-
paratów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, 
płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, 
dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie 
reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących 

zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 513196 (220) 2020 05 07
(731) Guangdong Oppo Mobile Telecommunications 

Corp., Ltd., Chang’an, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPPO Ace

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 tablety, oprogramowanie operacyjne do tele-
fonów komórkowych, aplikacje do pobrania na smartfony, 
skanery- urządzenia do przetwarzania danych, skanery bio-
metryczne, maszyny faksymilowe, przyrządy nawigacyjne, 
smartfony, etui na smartfony, folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, pokrowce na smartfony, paski do telefo-
nów komórkowych, klawiatury do smartfonów, słuchawki 
douszne, głośniki bezprzewodowe, głośniki wykorzystujące 
technologię radiową krótkiego zasięgu, która umożliwia wie-
lopunktową lub między punktową transmisję danych po-
między szeroką gamą urządzeń mobilnych i stacjonarnych, 
słuchawki bezprzewodowe, kamery wideo, aparaty fotogra-
ficzne, kijki do robienia sobie zdjęć- jako monopody ręczne 
do selfie, kable USB, panele dotykowe, baterie elektryczne, 
ładowarki do baterii, baterie do ponownego ładowania.

(210) 513239 (220) 2020 05 08
(731) DOLMOV STAMAT, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UV-Clean Line

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.01
(510), (511) 11 lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy sto-
jące, podstawy lamp, zwieńczenia lamp, reflektory do lamp, 
stojaki do lamp, osłony do lamp, lampy elektryczne, lampy 
bakteriobójcze, lampy UV nie do celów medycznych, lampy 
ultrafioletowe, nie do celów medycznych, filtry do użycia 
z lampami, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powie-
trza, lampy halogenowe UV z oparami metalu, lampy LED, 
oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, 
elektryczne oczyszczacze powietrza, urządzenia do oczysz-
czania gazu, instalacje do oczyszczania wody, urządzenia 
do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania powie-
trza, jonizatory do oczyszczania powietrza, filtry do oczysz-
czania powietrza, przemysłowe urządzenia do oczyszczania 
powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 
instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, 
urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, 
urządzenia do oczyszczania powietrza do celów domowych, 
filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemy-
słowych instalacji], filtry powietrza [części maszyn lub insta-
lacji do oczyszczania powietrza], urządzenia do oczyszczania 
powietrza w komorach z czystym powietrzem, dezynfek-
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tanty, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji 
wody, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, 
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania.

(210) 513265 (220) 2020 05 08
(731) ODJAS ANNA, SINIŁO MACIEJ SOODI SPÓŁKA 

CYWILNA, Przejazdowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SOODI PIEROGARNIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 marketing internetowy, informacja marketin-
gowa, reklama i marketing, dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, 43 restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, restauracje oferujące dania na wynos, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, organizowanie bankietów, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, lodziarnie, kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, restauracje samoobsługowe, restaura-
cje z grillem, koktajlbary, kawiarnia, imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, przygotowywanie posiłków 
i napojów, puby.

(210) 513275 (220) 2020 05 11
(731) GAME TIME PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) REQIU
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie 
rekrutacji personelu, przeprowadzanie testów osobowości 
do celów rekrutacji, dostarczanie informacji na temat rekru-
tacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, rekru-
tacja personelu wykonawczego, usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, zarządzanie zasobami ludz-
kimi i usługi rekrutacji personelu, usługi wynajmu persone-
lu, rekrutacji, obsady etatów i sieci karier, dobór personelu 
za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie 
testów psychometrycznych w celu doboru personelu, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso-
nelu, 42 projektowanie gier, programowanie komputerowe 
w zakresie gier komputerowych, projektowanie oprogra-
mowania do gier wideo, usługi w zakresie opracowywania 
gier wideo, opracowywanie oprogramowania do gier wideo, 
programowanie komputerów, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, usługi doradcze dotyczące progra-
mowania komputerów, usługi oprogramowania jako usługi 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszyno-
wego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, 
platforma jako usługa [PaaS], platformy do gier jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], usługi w zakresie projektowania 
witryn internetowych, doradztwo w projektowaniu stron 
internetowych.

(210) 513298 (220) 2020 05 06
(731) JANKOWSKI TOBIASZ TOB-MAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CYCLEBLOOD
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z bloge-
rami, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych rowerów, części 
rowerowych, akcesoriów rowerowych, odzieży sportowej, 
sportowych nakryć głowy i obuwia, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 41 pro-
wadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce rowe-
rowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia spor-
towego, prowadzone za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych usługi edukacyjne odnośnie rowerowej, mody 
sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, usługi 
nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze rowerowej, 
mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu 
życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, 
informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w ob-
szarze rowerowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposo-
bu życia sportowego, kursy korespondencyjne, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów 
oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
w tym w obszarze rowerowej, mody sportowej, zdrowego 
odżywiania się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz 
stylu i sposobu życia sportowego, opracowania i rozprawy 
naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, 
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze rowerowej, 
mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu 
życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, 
publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, roz-
praw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
w tym w obszarze rowerowej, mody sportowej, zdrowego 
odżywiania się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz 
stylu i sposobu życia sportowego, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze ro-
werowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdro-
wego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia 
sportowego, planowanie i organizowanie konkursów, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi festi-
wali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, roz-
rywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi parków rozrywki, reżyserowanie lub wystawia-
nie przedstawień, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier 
i zawodów, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi 
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia.

(210) 513303 (220) 2020 05 12
(731) MIERZEJEWSKI ADAM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ACADEMY OF NEW YORK ANY

(531) 07.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41  usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 513324 (220) 2020 05 13
(731) ŚLUSARCZYK JAROSŁAW, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDLE CANDLE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 świece, świece łojowe, świece zapachowe, 
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece i knoty 
do oświetlenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, 
w tym także sprzedaży on-line produktów stanowiących 
świece lub powiązane akcesoria, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, prezentacje towarów i usług, przygotowywa-
nie wystaw w celach handlowych.

(210) 513364 (220) 2020 05 11
(731) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA mon amour

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, przygotowane 
na bazie mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego, ba-
raniny świeże i mrożone, zestawy obiadowe, jaja, jogurty, 
mleko, mleko w proszku, koktajle mleczne, substytuty mleka, 
śmietana, masło, margaryna, żółtka jaj liofilizowane, naleśniki, 
krokiety, pierogi, kebaby, placki ziemniaczane, mięso, wyroby 
wędliniarskie, ryby, flaki, chipsy ziemniaczane, chrupki ziem-
niaczane, dziczyzna, owoce morza, koncentraty, konserwy 
mięsne i rybne, pasztety, ekstrakty mięsne, oleje jadalne, 
tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owo-
ców i warzyw, kapusta kiszona, ogórki kiszone, korniszony, 
bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, 
owoce i warzywa suszone i mrożone, grzyby suszone i mro-
żone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa 
przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki 
mięsne i warzywne, dania gotowe do spożycia na bazie mię-
sa, ryb, dziczyzny, pasztety, hamburgery, hot - dogi, warzywa 
i owoce suszone, wyroby serowarskie, galarety z mięsa, zupy 
i składniki do ich sporządzania, 30 aromaty do żywności, pie-
czywo, bułki, chleb, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, 

sorbety lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, spaghet-
ti, preparaty zbożowe, zapiekanki, placki, żywność na bazie 
mąki, mąka, pieczywo, pieczywo zamrożone, mrożone pół-
produkty żywnościowe na bazie mąki, dania gotowe do spo-
życia na bazie owoców i warzyw, mrożonki z owoców i wa-
rzyw zawarte w tej klasie, kawa, substytuty kawy, herbata, 
kakao, puddingi, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, miód, 
muesli, musztarda, przyprawy, ryż, owoce i warzywa prze-
tworzone, sosy sałatkowe, przyprawy i sosy do mięsa, pasz-
teciki, suchary, sól, wyroby zbożowe, paluszki, precle, pro-
dukty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pierożki, 
placki, preparaty zbożowe, ciasta, ciastka, biszkopty, herbat-
niki, wyroby mleczne, jogurt, kefiry, przekąski, pesto, pierniki, 
ciasto mrożone na ciasto, sorbety jako lody, makarony, dania 
liofilizowane na bazie ryżu i makaronów, dekoracje cukier-
nicze do ciast, przekąski na bazie zbóż, słodycze owocowe, 
czekolada, wyroby cukiernicze, zioła do celów spożywczych, 
zioła konserwowane, zaczyn, 31 świeże owoce i warzywa, 
kompozycje ze świeżych owoców kwiaty cięte, ryby żywe, 
drób żywy, ziarna i nasiona do spożycia, zioła ogrodowe 
świeże.

(210) 513375 (220) 2020 05 13
(731) WILK STANISŁAW BAS - BIZNES-AGRO-SERWIS, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) HUMVIT-EKO
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 513376 (220) 2020 05 13
(731) WILK STANISŁAW BAS - BIZNES-AGRO-SERWIS, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Humvit-eko
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 513378 (220) 2020 05 13
(731) SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDIA

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, ko-
smetyki w postaci kremów, kremy do twarzy i ciała [kosme-
tyki], kremy do rąk, nielecznicze kremy pod oczy, nielecz-
nicze kremy do stóp, maseczki do twarzy i ciała, maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, masła do twarzy i ciała, kremy 
i balsamy kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do włosów i cia-
ła, preparaty do włosów, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 
nielecznicze płyny do kąpieli, olejki do kąpieli i pod prysznic 
[nielecznicze], olejki eteryczne, produkty do mycia rąk, środki 
do czyszczenia rąk, żele do rąk, olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, olejki do ciała i twarzy, olejki do masażu, olej-
ki do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
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mleczko kosmetyczne, mgiełki do ciała, nawilżane chustecz-
ki kosmetyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty złuszczające 
do twarzy do użytku kosmetycznego, peelingi złuszczające 
do celów kosmetycznych, peeling do stóp, środki do dema-
kijażu, mleczko do demakijażu, kosmetyki w formie mleczek, 
woda micelarna, zioła do kąpieli, sole kąpielowe do celów in-
nych niż lecznicze, mleczko kąpielowe, szampony, odżywki 
do włosów, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne 
po goleniu, preparaty do czyszczenia zębów, produkty per-
fumeryjne, zestawy kosmetyków, 4 świece, świece perfumo-
wane, świece w puszkach, świece zapachowe, zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następują-
cych towarów: produkty kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, ko-
smetyki w postaci kremów, kremy do twarzy i ciała [kosme-
tyki], kremy do rąk, nielecznicze kremy pod oczy, nielecz-
nicze kremy do stóp, maseczki do twarzy i ciała, maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, masła do twarzy i ciała, kremy 
i balsamy kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do włosów i cia-
ła, preparaty do włosów, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 
nielecznicze płyny do kąpieli, olejki do kąpieli i pod prysznic 
[nielecznicze], olejki eteryczne, produkty do mycia rąk, środki 
do czyszczenia rąk, żele do rąk, olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, olejki do ciała i twarzy, olejki do masażu, olej-
ki do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
mleczko kosmetyczne, mgiełki do ciała, nawilżane chustecz-
ki kosmetyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty złuszczające 
do twarzy do użytku kosmetycznego, peelingi złuszczające 
do celów kosmetycznych, peeling do stóp, środki do dema-
kijażu, mleczko kosmetyczne, mleczko do demakijażu, woda 
micelarna, kosmetyki w formie mleczek, zioła do kąpieli, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, mleczko kąpielo-
we, szampony, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, 
preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty do czyszcze-
nia zębów, produkty perfumeryjne, zestawy kosmetyków, 
świece, świece perfumowane, świece w puszkach, świece 
zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zesta-
wy świeczek.

(210) 513397 (220) 2020 05 12
(731) HAWRYSZKO MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAST & BEST ATHLETIC APPAREL

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież sportowa, codzienna, munduro-
wa, biznesowa, bielizna, nakrycia głowy, buty, akcesoria 
do odzieży, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, usłu-
gi menadżerskie dla sportowców, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych.

(210) 513400 (220) 2020 05 12
(731) HAWRYSZKO MARCIN, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B&B

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, codzienna, munduro-
wa, biznesowa, bielizna, nakrycia głowy, buty, akcesoria 
do odzieży, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, usłu-
gi menadżerskie dla sportowców, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych.

(210) 513414 (220) 2020 05 12
(731) CZARNECKI GRZEGORZ, Rachanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROAS

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt.

(210) 513440 (220) 2020 05 13
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NATURA ORGANICA

(531) 05.05.16, 05.05.20, 25.01.13, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, 
herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczni-
czych, herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, 
zioła do palenia do celów leczniczych, preparaty lecznicze 
do kąpieli, nalewki i napary do celów leczniczych, okła-
dy, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka 
do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie her-
baty, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytu-
ty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, 
lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne 
niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż ole-
je esencyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie.
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(210) 513443 (220) 2020 05 13
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Natura Organica
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, her-
baty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, 
herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła 
do palenia do celów leczniczych, preparaty lecznicze do ką-
pieli, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompre-
sy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania 
owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie-
palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwia-
towy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina 
jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty 
do napojów inne niż oleje esencyjne, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 513446 (220) 2020 05 13
(731) KORCAŁA MAŁGORZATA PSYJACIELE.COM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYJACIELE

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 18 kagańce, obroże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, osprzęt do uprzęży, smycze, torby, plecaki, pasy 
do auta dla psów, szelki dla zwierząt, 20 budy dla zwierząt, 
dystrybutory woreczków na odchody zwierzęce, kojce, po-
duszki dla zwierząt, posłania dla zwierząt, 28 zabawki dla 
zwierząt domowych.

(210) 513449 (220) 2020 05 13
(731) KORCAŁA MAŁGORZATA PSYJACIELE.COM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYJACIELE

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 18 kagańce, obroże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, osprzęt do uprzęży, smycze, torby, plecaki, pasy 
do auta dla psów, szelki dla zwierząt, 20 budy dla zwierząt, 
dystrybutory woreczków na odchody zwierzęce, kojce, po-
duszki dla zwierząt, posłania dla zwierząt, 28 zabawki dla 
zwierząt domowych.

(210) 513474 (220) 2020 05 14
(731) WÓJCIK JAKUB CIBIDEX, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CIBIDEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do użytku weterynaryjnego, konopie indyjskie 
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla zwierząt, herbata lecznicza, 31 surowe produkty rol-
ne, nasiona (ziarna), surowe produkty ogrodnicze, surowe pro-
dukty leśne, rośliny suszone, rośliny konopi, kwiaty suszone, 

nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt domo-
wych, 35 reklama, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety.

(210) 513484 (220) 2020 05 14
(731) SZATAŃSKI TOMASZ, Otwock
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.14, 01.17.25, 01.17.11
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne.

(210) 513485 (220) 2020 05 14
(731) AQUAPHOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W SWOIM ŻYWIOLE

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 filtry, 35 reklama.

(210) 513486 (220) 2020 05 14
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Levoneo
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i prepa-
raty higieniczne do celów medycznych, testy do diagnostyki, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 513488 (220) 2020 05 14
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Oftalevomic
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
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medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, testy do diagno-
styki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 513493 (220) 2020 05 15
(731) SŁAWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kiełpin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁAWBUD

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, zarządza-
nie domami, usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą budynków, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wycena 
nieruchomości [finansowa], usługi wyceny nieruchomości, 
doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, usługi naby-
wania nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa domów, budowa do-
mów na zamówienie, budowanie nieruchomości, budowa 
bloków mieszkalnych, budowa fundamentów budynków, 
budowa części budynków, budowa nieruchomości miesz-
kalnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowanie 
platform (tarasów), budowa budynków na zamówienie, bu-
dowa domów na zamówienie, budowa ścian działowych 
we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzę-
tu, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, 42 usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, planowanie budowy nieruchomości, usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, oględziny 
nieruchomości.

(210) 513514 (220) 2020 05 15
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) RUSZAJ Z MILKO
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki 
dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, 
masła z dodatkiem oleju, masłopodobne produkty, twa-
rogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, 
produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homo-
genizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze 
jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, de-
sery mleczne, a mianowicie desery śniadaniowe na bazie 
ryżu, kaszy manny i płatków owsianych, desery mleczne dla 
dzieci składające się z serków homogenizowanych, desery 
jogurtowe z sosami i dodatkami, serwatka, kefir, maślanka, 
pitny twaróg, zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka 
lub białka, 32 napoje serwatkowe, 35 organizowanie, pro-
wadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji pro-
mocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, organizowanie 
i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie produktów 
mleczarskich w celach reklamowych, badania i analiza ryn-
ku, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywko-
wych o podłożu reklamowym, oferowanie usług aukcyjnych 
w formie promocji, usługi w zakresie publikowania tekstów 

reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnych produktów 
mleczarskich, organizowanie loterii, konkursów o charakte-
rze reklamowym, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony 
internetowej lub używając środków telekomunikacji mleka 
i produktów mlecznych, takich jak masło, masła z dodatkiem 
oleju, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi 
do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty seropodobne, 
serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, 
śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, zsiadłe mle-
ko, napoje mleczne, desery mleczne tj. desery śniadaniowe 
na bazie ryżu, kaszy manny i płatków owsianych, desery 
mleczne dla dzieci składające się z serków homogenizowa-
nych, desery jogurtowe z sosami i dodatkami, serwatka, kefir, 
maślanka, pitny twaróg, zabielacze do kawy i herbaty na ba-
zie mleka lub białka, usługi marketingowe, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, 41 organizowanie 
pokazów i prezentacji produktów mleczarskich w celach roz-
rywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, obsługa publikacji 
elektronicznych on-line.

(210) 513543 (220) 2020 05 13
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) New Diamond by W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 513551 (220) 2020 05 15
(731) MAJESTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UT URBAN TASTE Smak Twojego Miasta

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, doradztwo kulinarne, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
samoobsługowe, usługi barów i restauracji, usługi gastrono-
miczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, kafeterie [bufety], stołówki, catering obejmujący żyw-
ność i napoje, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi.

(210) 513552 (220) 2020 05 14
(731) KOSOWSKA-KORNIAK EWA O-MEDIA DR EWA 

KOSOWSKA-KORNIAK, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o-media
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(531) 02.09.04, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, 
prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie doku-
mentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, nauczanie i szkolenia, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkole-
nia personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla 
dorosłych, usługi szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szko-
lenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie umiejęt-
ności biznesowych, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia 
w zakresie mediacji, szkolenia w zakresie negocjacji, 45 me-
diacje, mediacja jako usługi prawne, usługi w zakresie me-
diacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie 
mediacji rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach małżeń-
skich, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi 
alternatywnego rozwiązywania sporów.

(210) 513559 (220) 2020 05 18
(731) GMINA WOLBROM, Wolbrom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zespół Pieśni i Tańca „WOLBROMIACY”

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 03.07.19, 25.01.05
(510), (511) 9 nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci 
komputerowe, pendrive, twarde dyski, optyczne nośniki da-
nych, pliki komputerowe audiowideo, pliki komputerowe mu-
zyczne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, magnetyczne no-
śniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, 
dyski optyczne z muzyką, dyski optyczne z nagraniami audio, 
dyski optyczne do przechowywania muzyki, nagrania wideo 
z muzyką, nagrania wideo z muzyką do pobrania, muzyka cy-
frowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 
muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzy-
ka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub internetu, płyty kompakto-
we z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, urządze-
nia do nagrywania, napędy DVD, odtwarzacze DVD, płyty 
DVD, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, urządze-
nia do transmisji, urządzenia do transmisji dźwięku, nagrania 
muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, nagrania mu-
zyczne na taśmach, nagrania muzyczne w formie dysków, na-
grania muzyczne w postaci płyt, muzyczne nagrania dźwięko-
we do pobrania, dzwonki telefoniczne [do pobierania], pliki 
muzyczne do pobierania, pliki graficzne do pobierania, zapisa-
ne pliki danych, przenośne odtwarzacze muzyczne, przeno-
śne odtwarzacze multimedialne, przenośne odtwarzacze płyt 
DVD, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, urządzenia 

do łączności bezprzewodowej, urządzenia do telefonii bez-
przewodowej, urządzenia do bezprzewodowej transmisji da-
nych, wstępnie nagrane taśmy audio, nagrania wideo, nagra-
nia audio, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, płyty [na-
grania dźwiękowe], taśmy z nagraniami, nagrania audio i wi-
deo, taśmy zawierające nagrania audio, nagrania wideo z fil-
mami, nagrania wideo do pobrania, taśmy z nagraniami muzy-
ki, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, dyski au-
dio, cyfrowe dyski audio, dyski kompaktowe audio, kasety ta-
śmowe audio, taśmy muzyczne, taśmy audio zawierające mu-
zykę, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, kasety muzyczne, 
nagrane taśmy muzyczne, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury 
informacyjne, gazety o tematyce dotyczącej tańca, kalenda-
rze, wykroje do konfekcji odzieżowej, wykroje do wykonywa-
nia odzieży, podręczniki i książki kulturalne, śpiewniki, tabula-
tury, zakładki od książek, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, 
albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, artykuły 
piśmiennicze, przybory do pisania, przyciski do papieru, blocz-
ki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, 
zeszyty, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołów-
ków, temperówki, wieczne pióra, kredki, pędzle, akwarele, cho-
rągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe na doku-
menty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, glina 
do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, gum-
ki do ścierania, książki i podręczniki, kalendarze, karty poczto-
we, czasopisma, gazety fotografie, karty muzyczne z życzenia-
mi, papier listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, pudeł-
ka kartonowe lub papierowe, zszywki biurowe, magnesy, 
18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, 
torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, 
etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski 
skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry 
zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, 
futra, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli 
nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróż-
ne na ubrania, 21 wyroby ceramiczne, porcelanowe, szklane, 
kamionkowe, fajansowe, zastawy stołowe, ceramika stołowa, 
filiżanki i podstawki na filiżanki, kubki, czajniki i czajniczki 
do parzenia herbaty, sztućce, cukiernice, 25 odzież, stroje lu-
dowe, kostiumy do tańca, odzież ze skóry i z imitacji skóry, 
odzież gimnastyczna i sportowa, obuwie, obuwie ludowe, 
obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie zwłaszcza do tań-
ca, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, 
t-shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry, 
suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, poń-
czochy, podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, 
szale, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, 
koszule nocne, kostiumy do opalania i pływania, dresy, getry, 
leginsy, majtki, staniki, staniczki, szelki, woalki, środki antypośli-
zgowe do butów, podwiązki, 28 balony do zabawy, konfetti, 
bańki mydlane jako zabawki, ozdoby na choinki z wyjątkiem 
gier, artykułów oświetleniowych i słodyczy, bombki choinko-
we, choinki z materiałów syntetycznych, balony do konfetti, 
latawce, maski jako zabawki, maski teatralne, ozdoby choinko-
we z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmiesz-
ne rzeczy (atrapy), śnieg sztuczny na choinki, rolki, wrotki, 
gwizdki, zabawki pluszowe, lalki, 35 organizowanie wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w ce-
lach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi sprzedaży, w tym także za pośrednictwem sieci Internet 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, książek, albumów i czasopism, 
nagranych nośników cyfrowych DVD i cd, instrumentów mu-
zycznych i osprzętu muzycznego, akcesoriów do instrumen-
tów muzycznych, pokrowców oraz futerałów na instrumenty 
muzyczne, nośników danych, voucherów i biletów na imprezy 
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rozrywkowe, gadżetów reklamowych, odzieży, literatury mu-
zycznej, usługi promocyjne i menedżerskie, usługi profesjo-
nalnego zarządzania działalnością artystyczną, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą artystyczną, pozyskiwa-
nie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej ar-
tystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, bada-
nie opinii publicznej, wyszukiwanie informacji o plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, promocja [reklama] koncer-
tów, reklama, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama 
przy pomocy mobilnych urządzeń komunikacyjnych, rekla-
ma banerowa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyj-
na, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama 
na billboardach także elektronicznych, wynajem czasu rekla-
mowego, 40 powielanie nagrań audio i video, usługi poligra-
ficzne, drukowanie materiałów reklamowych, haft, nanosze-
nie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, 
obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towa-
rów, nanoszenie nadruków i haftów na odzież oraz obuwie, 
41 usługi organizowania spektakli i pokazów artystycznych, 
usługi artystów tancerzy i wokalistów, usługi artystyczne do-
tyczące zajęć praktycznych, nauki śpiewu oraz tańca, organi-
zowani warsztatów artystycznych, organizowanie imprez ar-
tystycznych koncertów i pokazów tanecznych, organizowa-
nie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 
związanych z tańcem, z muzyką i z modą, publikowanie tek-
stów i książek związanych z modą i z tańcem, nauczanie tań-
ca, tworzenie chorografii, publikacje elektroniczne o tematy-
ce dotyczącej śpiewu i tańca, ustanawianie i wręczanie na-
gród za wybitne osiągnięcia artystyczne, usługi rozrywkowe, 
kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi pro-
fesjonalnych zespołów muzycznych, usługi fonograficzne, 
usługi wydawnicze, tworzenie kompozycji i utworów mu-
zycznych, organizowanie, prowadzenie i rozpowszechnianie 
imprez rozrywkowych oraz artystycznych, produkcja filmowa 
i telewizyjna, produkcja teledysków, prowadzenie studia na-
grań, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształce-
nia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii 
artystów scenicznych i zespołów tanecznych, pisanie scena-
riuszy i tekstów piosenek, publikacje książek i tekstów o tema-
tyce muzycznej, publikacje elektroniczne o tematyce mu-
zycznej, rozrywka, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka 
z udziałem muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z in-
ternetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cy-
frowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na interneto-
wych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, rozryw-
ka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, udziela-
nie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udziela-
nie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków 
elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem usług telewizyjnych oraz Internetu, udo-
stępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, edukacja, wypoży-
czanie taśm, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożycza-
nie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypoży-
czanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, produkcja 
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań wzorcowych 
[master] audio, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fo-
tograficzne, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzy-

ki, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, konkursy mu-
zyczne, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska 
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do wy-
stępów, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, informacje dotyczące rozrywki dostarczane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, organiza-
cja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów, orga-
nizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkur-
sów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za po-
średnictwem Internetu, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
widowisk muzycznych, organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, organizowanie występów muzycznych na żywo, 
prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, 
prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja wystę-
pów zespołów muzycznych na żywo, produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, 
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy 
piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmują-
cych występy tancerzy i piosenkarzy, rozrywka dostarczana 
przez systemy wideotekstowe, udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów i programów 
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów 
telewizji za opłatą [payperview], świadczenie usług rozrywko-
wych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie 
informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, 
usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, 
usługi produkcji taśm audio, usługi rozrywki dźwiękowej, 
usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozryw-
kowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe 
świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupę muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone przez gru-
py muzyczne, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów 
scenicznych, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną 
grupę wokalną, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi roz-
rywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie dostarczania 
rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, występy 
muzyczne na żywo, występy grup muzycznych na żywo, wy-
stępy muzyczne i piosenkarskie, zapewnianie rozrywki 
na żywo, zapewnianie rozrywki on-line, zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, ustanawianie i wręcza-
nie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, organizowanie 
konkursów audiotele, usługi sprzedaży (rezerwacji), w tym 
także za pośrednictwem Internetu voucherów i biletów 
na imprezy rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, 45 pośrednictwo w sprze-
daży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autor-
skimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjono-
wanie oprogramowania komputerowego, utworów audiowi-
zualnych i utworów fonograficznych, usługi nadzoru w dzie-
dzinie własności intelektualnej, badania prawne legalności 
oprogramowania, utworów audiowizualnych i utworów fo-
nograficznych, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr 
intelektualnych - kojarzenie zbywców i nabywców praw wła-
sności intelektualnej.
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(210) 513588 (220) 2020 05 18
(731) LORENS ANTONI FPUH, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMPHONICA

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, 
produkcja muzyczna, organizowanie widowisk [impresa-
riat], produkcja widowisk, wystawianie spektakli na żywo, 
usługi dystrybucji biletów [rozrywka], radiowe programy 
rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, reżyseria filmo-
wa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estrado-
wych, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, 
usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, wystawianie 
spektakli rewiowych, organizowanie balów, organizowanie 
spektakli [impresariat], orkiestry (usługi -), organizowanie 
i prowadzenie konferencji, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
przedstawienia teatralne [produkcja].

(210) 513601 (220) 2020 05 18
(731) POLESZAK HENRYK, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE OUTLANDER

(531) 01.01.04, 02.01.04, 02.01.30, 23.01.25, 05.03.11, 01.01.05, 
27.01.05, 29.01.12

(510), (511) 34 gilzy papierosowe, bibułka papierosowa, ty-
toń, pojemniki na tytoń, kieszonkowe przyrządy do skręcania 
papierosów.

(210) 513607 (220) 2020 05 18
(731) WAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WAMA GOLD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżu-
teria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty, 
kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki, 
ozdoby [biżuteria], perły, stopy metali szlachetnych, sztabki 
metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki 
do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprze-
daży hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie zamó-
wień on-line, reklama.

(210) 513619 (220) 2020 05 19
(731) STĘPNIEWSKI PIOTR PIONAK USŁUGI BUDOWLANE 

I INŻYNIERSKIE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PIONAK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.25, 07.15.01
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, usługi zarządzania budową, nadzór budowlany, 
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, 
42 projektowanie budowlane, projektowanie mebli, projek-
towanie wnętrz budynków, usługi doradcze związane z pro-
jektowaniem budynków.

(210) 513663 (220) 2020 05 20
(731) PIEPRZYK ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE PIEPRZYK, Dębno Polskie; PIEPRZYK FAMILY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rawicz; MOC JAKOŚĆ ZYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowizna; PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE ALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno Polskie; 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIEPRZYK” 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rawicz

(540) (znak słowny)
(540) Grupa Pieprzyk. Moc Jakość Zysk
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, 
preparaty do oszczędzania paliwa, 4 paliwo silnikowe, paliwo 
biodiesel, paliwo do pojazdów mechanicznych, paliwo ga-
zowe, dodatki niechemiczne do paliwa silnikowego, oleje sil-
nikowe, oleje samochodowe, 6 pojemniki metalowe na pa-
liwo ciekłe, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
konwertory paliwa do silników spalinowych, oszczędzacze 
paliwa do silników spalinowych, 20 pojemniki niemetalowe 
na paliwa płynne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie dodatków chemicznych do paliwa silnikowego, 
preparatów do oszczędzania paliwa, paliw silnikowych, pali-
wa biodiesel, paliw do pojazdów mechanicznych, paliwa ga-
zowego, dodatków niechemicznych do paliwa silnikowego, 
olejów silnikowych, olejów samochodowych, pojemników 
metalowych na paliwo ciekłe, pojemników niemetalowych 
na paliwa płynne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi 
myjni pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 513681 (220) 2020 05 19
(731) SELWANT KATARZYNA SELWANT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIŁOWNIA UMYSŁU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.25, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 41 psychoedukacja, trening mentalny, rozwi-
janie zdolności umysłowych ludzi, prowadzenie szkoleń 
i warsztatów, tworzenie materiałów edukacyjnych i infor-
macyjnych, tworzenie treści i propagowanie w mediach 
rozwijania zdolności umysłowych, trening sportowy, usługi 
związane z kulturą fizyczna i sportem, nauczanie, działalność 
sportowa, 44 terapia i opieka psychologiczna, psychologicz-
ne porady.

(210) 513689 (220) 2020 05 21
(731) ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, dru-
kowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, 
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budow-
lanych polegających na budowie kompleksów i przygoto-
waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, 
targi wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budow-
nictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa 
i promocja obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku 
obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, kompleksami 
handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo 
– usługowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepo-
wych, usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty 
spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, 
wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wy-
roby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, 
oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry 
i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, 
artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki 
danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubiler-
skie, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa do-
mowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, 
szkło, art. sportowe, książki, publikacje drukowane w celu 
ich sprzedaży i swobodnego wyboru centrum handlowym, 
sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie 
detalicznym, salonie, poprzez zamówienia koresponden-
cyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie 
telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, infor-
macja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, 

usługi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwesty-
cyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kom-
pleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkal-
nych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie 
obrotem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie wy-
najmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie ob-
rotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach 
kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali 
i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, 
wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni han-
dlowych, biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń miesz-
kalnych, wynajem powierzchni nieruchomości, wynajem 
powierzchni w centrum handlowo – rozrywkowo- usługo-
wym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, 
rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami han-
dlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, doradztwo 
dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, 
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, ka-
nalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń tele-
komunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w zakre-
sie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, 
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimaty-
zacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, usłu-
gi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów 
handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, 
naprawy obiektów budowlano – mieszkaniowych, usługi 
i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, 
usługi generalnego wykonawcy i inwestora robót budowla-
nych, doradztwo dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 
39 transport, parkowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, po-
wierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie po-
wierzchni na salony samochodowe, administrowanie miej-
scami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazy-
nowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywno-
ści, usługi agencji turystycznych, informacja o ww. usługach, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu 
i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa 
sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, salony 
fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w celu organizowanie imprez kulturalnych, 
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych 
przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach 
i wystawach, informacja o ww. usługach, 42 badanie oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzi-
nie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, pla-
nowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania 
techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie 
urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, informacje o ww. usługach, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów 
gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
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dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww. usługach, 
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salo-
nów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów 
fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informa-
cja o ww. usługach.

(210) 513690 (220) 2020 05 20
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUGO SHARKS PATROL WATER Let’s surf!

(531) 03.07.08, 03.07.24, 05.07.17, 05.07.22, 21.03.25, 03.09.17, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.15

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syro-
py owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje za-
wierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, napo-
je wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 513691 (220) 2020 05 21
(731) ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, dru-
kowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, 
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budow-
lanych polegających na budowie kompleksów i przygoto-
waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, 
targi wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budow-
nictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa 
i promocja obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku 
obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, kompleksami 
handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo 
– usługowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepo-
wych, usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty 
spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, 
wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wy-
roby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, 
oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry 

i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, 
artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki 
danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubiler-
skie, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa do-
mowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, 
szkło, art. sportowe, książki, publikacje drukowane w celu 
ich sprzedaży i swobodnego wyboru centrum handlowym, 
sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie 
detalicznym, salonie, poprzez zamówienia koresponden-
cyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie 
telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, infor-
macja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwesty-
cyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kom-
pleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkal-
nych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie 
obrotem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie wy-
najmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie ob-
rotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach 
kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali 
i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, 
wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni han-
dlowych, biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń miesz-
kalnych, wynajem powierzchni nieruchomości, wynajem 
powierzchni w centrum handlowo – rozrywkowo- usługo-
wym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, 
rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami han-
dlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, doradztwo 
dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, 
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, ka-
nalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń tele-
komunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w zakre-
sie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, 
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimaty-
zacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, usłu-
gi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów 
handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, 
naprawy obiektów budowlano – mieszkaniowych, usługi 
i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, 
usługi generalnego wykonawcy i inwestora robót budowla-
nych, doradztwo dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 
39 transport, parkowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, po-
wierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie po-
wierzchni na salony samochodowe, administrowanie miej-
scami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazy-
nowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywno-
ści, usługi agencji turystycznych, informacja o ww. usługach, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu 
i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa 
sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, salony 
fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w celu organizowanie imprez kulturalnych, 
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych 
przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach 
i wystawach, informacja o ww. usługach, 42 badanie oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
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przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzi-
nie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, pla-
nowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania 
techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie 
urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, informacje o ww. usługach, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów 
gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww. usługach, 
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salo-
nów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów 
fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informa-
cja o ww. usługach.

(210) 513692 (220) 2020 05 21
(731) ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, dru-
kowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, 
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budow-
lanych polegających na budowie kompleksów i przygoto-
waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi 
wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja 
obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieru-
chomościami, w tym gruntami, kompleksami handlowymi, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarzą-
dzanie i administrowanie centrum handlowo – usługowo – 
rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi 
w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, 
napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzar-
skie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, oświetlenie, 
farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, 
książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły 
i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki danych, 
pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, wyro-
by zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, 
chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art. 
sportowe, książki, publikacje drukowane w celu ich sprzedaży 
i swobodnego wyboru centrum handlowym, sklepie wielo-
branżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, 
salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośred-
nictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja o ww. usłu-

gach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi związane 
z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegają-
cych na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, 
obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, 
użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomości, 
usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchome-
go, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi 
pośrednictwa w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, 
najmu budynków, lokali i powierzchni handlowych i użytko-
wych, zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, wynajmo-
wanie powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych 
oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni 
nieruchomości, wynajem powierzchni w centrum handlo-
wo – rozrywkowo- usługowym, pośrednictwo w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni han-
dlowych i użytkowych, rozliczanie transakcji kupna i sprze-
daży nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 
w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami 
użytkowymi, doradztwo dot. ww. usług, informacja o ww. 
usługach, 37 usługi budowlane, naprawy, a mianowicie na-
prawy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, 
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klima-
tyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, 
usługi instalacyjne w zakresie infrastruktury budynków, wind 
systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyj-
nych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury komuni-
kacyjnej, komputerów, usługi developerskie w zakresie wzno-
szenia nowych obiektów budowlanych, usługi budowlane, 
budowanie kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych 
i mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, usługi w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygoto-
waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
usługi remontowe, naprawy obiektów budowlano – miesz-
kaniowych, usługi i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne 
i montażowe, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 
robót budowlanych, doradztwo dot. ww. usług, informacja 
o ww. usługach, 39 transport, parkowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, 
garaży, powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmo-
wanie powierzchni na salony samochodowe, administrowa-
nie miejscami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni 
magazynowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania 
żywności, usługi agencji turystycznych, informacja o ww. 
usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w za-
kresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów 
i loterii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, 
kręgielnie, salony fitness, organizowanie imprez sportowych, 
wynajmowanie powierzchni w celu organizowanie imprez 
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych 
i sportowych przez osoby trzecie, informacja o imprezach, 
spektaklach i wystawach, informacja o ww. usługach, 42 ba-
danie oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, ar-
chitektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywa-
nie badań, ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych 
w dziedzinie usług developerskich, usługi w zakresie archi-
tektury, planowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryj-
ne i badania techniczne związane z pracami budowlanymi, 
planowanie urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacje o ww. usłu-
gach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczaso-
we zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów 
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gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww. usługach, 
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salo-
nów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów 
fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informacja 
o ww. usługach.

(210) 513694 (220) 2020 05 21
(731) ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 
27.05.15, 29.01.15

(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, dru-
kowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, 
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budow-
lanych polegających na budowie kompleksów i przygoto-
waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, 
targi wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budow-
nictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa 
i promocja obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku 
obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, kompleksami 
handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo 
– usługowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepo-
wych, usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty 
spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, 
wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wy-
roby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, 
oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry 
i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, 
artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki 
danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubiler-
skie, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa do-
mowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, 
szkło, art. sportowe, książki, publikacje drukowane w celu 
ich sprzedaży i swobodnego wyboru centrum handlowym, 
sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie 
detalicznym, salonie, poprzez zamówienia koresponden-
cyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie 
telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, infor-
macja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwesty-
cyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kom-
pleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkal-
nych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie 
obrotem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie wy-
najmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie ob-
rotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach 
kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali 

i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, 
wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni han-
dlowych, biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń miesz-
kalnych, wynajem powierzchni nieruchomości, wynajem 
powierzchni w centrum handlowo – rozrywkowo- usługo-
wym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, 
rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami han-
dlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, doradztwo 
dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, 
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, ka-
nalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń tele-
komunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w zakre-
sie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, 
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimaty-
zacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, usłu-
gi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów 
handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, 
naprawy obiektów budowlano – mieszkaniowych, usługi 
i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, 
usługi generalnego wykonawcy i inwestora robót budowla-
nych, doradztwo dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 
39 transport, parkowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, po-
wierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie po-
wierzchni na salony samochodowe, administrowanie miej-
scami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazy-
nowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywno-
ści, usługi agencji turystycznych, informacja o ww. usługach, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu 
i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa 
sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, salony 
fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w celu organizowanie imprez kulturalnych, 
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych 
przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach 
i wystawach, informacja o ww. usługach, 42 badanie oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzi-
nie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, pla-
nowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania 
techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie 
urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, informacje o ww. usługach, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów 
gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww. usługach, 
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salo-
nów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów 
fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informa-
cja o ww. usługach.
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(210) 513697 (220) 2020 05 20
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUGO SHARKS PATROL WATER Let’s surf!

(531) 03.09.04, 03.09.15, 03.09.24, 05.07.08, 21.03.25, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.10, 29.01.15, 05.11.01

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syro-
py owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje za-
wierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, napo-
je wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 513698 (220) 2020 05 20
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUGO SHARKS PATROL WATER Let’s surf!

(531) 03.09.01, 03.09.02, 03.09.16, 05.07.08, 01.15.21, 21.03.25, 
27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.01.02, 26.04.04, 25.01.15

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syro-
py owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje za-
wierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, napo-
je wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 513763 (220) 2020 05 21
(731) NEW YORK PIZZA DEPARTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ŻARWOK CREATED BY TOM YEN

(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.18, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi dostarczania żywności, 43 usługi re-
stauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się w makaro-
nach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
przygotowywanie żywności i usługi na wynos świadczone 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line.

(210) 513768 (220) 2020 05 22
(731) FUNDACJA GO+, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO+Motoradio24.pl

(531) 27.07.01, 27.05.01, 24.17.02, 24.17.09, 24.13.25, 26.11.03, 
26.11.22, 29.01.13

(510), (511) 38 transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, komunikacja radiowa, udostępnianie radia 
on-line, cyfrowa transmisja radia on-line.

(210) 513806 (220) 2020 05 22
(731) BAJOR TOMASZ MARSHALL SHOES, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M SHOES marshall shoes vision, We create

(531) 27.05.01, 27.05.11, 24.01.05, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.13.25

(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], baletki, botki, bot-
ki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt (z weł-
ny), buty damskie, buty dla kobiet, buty dla niemowląt, buty 
do biegania, buty do kostki, buty do prowadzenia samocho-
du, buty do tańca, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: obuwie, balerinki, 
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baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla 
niemowląt, buty damskie, buty dla kobiet, buty dla niemow-
ląt, buty do biegania, buty do kostki, buty do prowadzenia 
samochodu, buty do tańca, buty dziecięce, buty na płaskim 
obcasie, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty vege, 
buty ze skóry ekologicznej, buty męskie, torebki damskie, 
portfele, paski damskie ze skóry, administrowanie sprzedażą, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akceso-
riów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem.

(210) 513812 (220) 2020 05 23
(731) PERZAK-SHULTZ KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) cubec
(510), (511) 21 butelki izolowane, termosy.

(210) 513816 (220) 2020 05 24
(731) CHMUROWICZ TOMASZ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOSCLINIC

(531) 24.17.02, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 513842 (220) 2020 05 25
(731) WOLSKI BŁAŻEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMOR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, bielizna, bermudy, bermudy (szor-
ty), bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem.

(210) 513854 (220) 2020 05 22
(731) RELIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie finansami, analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
usługi badań dotyczących finansów.

(210) 513870 (220) 2020 05 25
(731) BEIKS MACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik
(540) (znak słowny)
(540) KOLUMB
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa wę-
glowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamien-
ny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: 
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowa-
ny, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do ce-
lów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglo-
wy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, 
ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, 
brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopal-
nych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla 
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych 
paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie 
węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i prze-
twarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 513881 (220) 2020 05 25
(731) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, pasta do zębów.

(210) 513886 (220) 2020 05 25
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) primeo

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.11
(510), (511) 9 soczewki optyczne okularowe, 16 broszury, 
czasopisma, gazety, książki, publikacje.
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(210) 513889 (220) 2020 05 25
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owocaśny

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe nie-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone do-
datkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem 
witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mi-
neralna [napoje], napoje izotoniczne, napoje owocowe, na-
poje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje ener-
getyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone mine-
rałami [nie do celów medycznych], napoje instant, lemonia-
dy, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, 
soki owocowe, soki warzywne, napoje typu smoothies, soki 
ze świeżych owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, 
nektary owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, 
syropy do produkcji lemoniady, woda litowa, woda sodowa, 
woda stołowa, piwo.

(210) 513890 (220) 2020 05 25
(731) MARIELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.01.16, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nie-
ruchomości], zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieru-
chomości, wynajmowanie mieszkań, 43 biura [agencje] za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, motele, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjo-
naty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, wynajmowanie sal 
na posiedzenia [mitingi, narady], rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, 44 usługi sanatoriów, 
placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, opieka pielę-
gniarska, medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki me-
dycznej, niehospitalizacyjne.

(210) 513894 (220) 2020 05 25
(731) ŚLIWIŃSKI SEBASTIAN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Jednorożki
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, lody, jadalne lody owocowe, jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, 
lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny 
składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody 
owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożyw-
cze, lody truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, lody 
wielosmakowe, lody włoskie, lody zawierające czekoladę, 
lody z owocami, lody wodne [sorbety], napoje na bazie kawy 
zawierające lody (affogato), mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, sorbety [lody].

(210) 513900 (220) 2020 05 25
(731) PROHYGIENIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROHYGIENIC +

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.17.05, 
24.17.07, 24.13.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16

(510), (511) 5 żele dezynfekujące, płyny dezynfekujące.

(210) 513906 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STOPELOP
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513909 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BENAZON
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
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zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513910 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASPICONT
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513914 (220) 2020 05 26
(731) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 513917 (220) 2020 05 25
(731) MAŚLANA RADOSŁAW KIDS PLANET, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) e-kidsplanet
(510), (511) 35 usługi sklepów online związane z ubrankami 
dziecięcymi, usługi sklepów online związane z akcesoriami 
dla karmiących matek, usługi sklepów online związane z ak-
cesoriami dla niemowląt, usługi sklepów online związane 
z akcesoriami do pielęgnacji jamy ustnej dzieci i niemowląt, 
usługi sklepów online związane z akcesoriami samochodo-
wymi dla dzieci, usługi sklepów online związane z artykułami 
papierniczymi, usługi sklepów online związane z butelkami 
dla dzieci, usługi sklepów online związane z chustami do kar-
mienia, usługi sklepów online związane z drewnianymi za-
bawkami, usługi sklepów online związane z fotelikami samo-
chodowymi, usługi sklepów online związane z gryzakami, 
usługi sklepów online związane z hulajnogami, usługi skle-
pów online związane z huśtawkami dla dzieci, usługi sklepów 
online związane z klockami, usługi sklepów online związane 
z kocykami dziecięcymi, usługi sklepów online związane 
z kołderkami, usługi sklepów online związane z książkami dla 
dzieci, usługi sklepów online związane z kubkami dla dzieci, 

usługi sklepów online związane z laktatorami i akcesoriami 
z nimi związanymi, usługi sklepów online związane z łyżecz-
kami do karmienia, usługi sklepów online związane z majtka-
mi treningowymi, usługi sklepów online związane z matami 
do przewijania, usługi sklepów online związane z naczyniami 
dla dzieci, usługi sklepów online związane z namiotami pla-
żowymi, usługi sklepów online związane z nocnikami, usługi 
sklepów online związane z oczyszczaczami powietrza, usługi 
sklepów online związane z okularami do pływania dla dzieci, 
usługi sklepów online związane z otulaczami, usługi sklepów 
online związane z pieluszkami, usługi sklepów online zwią-
zane z pieluszkami kąpielowymi, usługi sklepów online zwią-
zane z plecakami dla dzieci, usługi sklepów online związane 
z pojemnikami na chusteczki, usługi sklepów online związa-
ne z pościelami, usługi sklepów online związane z produkta-
mi kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów online 
związane z prześcieradłami, usługi sklepów online związane 
z puzzlami dla dzieci, usługi sklepów online związane z ręcz-
nikami dla dzieci, usługi sklepów online związane z rowerka-
mi dziecięcymi, usługi sklepów online związane z sankami, 
usługi sklepów online związane ze składanymi krzesełkami, 
usługi sklepów online związane ze słomkami, usługi skle-
pów online związane ze smoczkami, usługi sklepów online 
związane ze sterylizatorami, usługi sklepów online związane 
ze szczoteczkami do zębów dla dzieci, usługi sklepów online 
związane ze szczotkami z naturalnego włosia, usługi sklepów 
online związane ze sztućcami, usługi sklepów online związa-
ne z Szumisiami, usługi sklepów online związane ze śliniaka-
mi, usługi sklepów online związane z termometrami, usługi 
sklepów online związane z wanienkami dla dzieci, usługi 
sklepów online związane z zabawkami, usługi sklepów on-
line związane z zabawkami edukacyjnymi dla dzieci, usługi 
sklepów online związane z zabawkami pluszowymi, usługi 
sklepów online związane z zabawkami do kąpieli.

(210) 513918 (220) 2020 05 26
(731) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 513920 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLICLAR
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
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zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513922 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FEVERINEX
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513926 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AZYPRONAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513927 (220) 2020 05 25
(731) MIDOLUX 2 S. A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM PAŁAC MŁODZIEJOWSKIEGO Miodowa 10

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.19, 27.05.22, 27.07.01, 27.07.11

(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, pra-
ce biurowe, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, 
w tym centrów handlowych, usługowych i rozrywkowych, 
administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
wymi, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi i rozrywko-
wymi, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, 
wynajmowanie powierzchni biurowych, usługowych, han-
dlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprzedaży miejsc 
parkingowych, pośrednictwo w wynajmie i sprzedaży po-
wierzchni handlowych i usługowych, pobieranie czynszu, 
przyjmowanie opłat za rachunki, usługi agencji nieruchomo-
ści, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nierucho-
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 41 dzia-
łalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, szkoleń (kursów), kongresów, sympozjów i semi-
nariów, organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych, 
organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, muzea.

(210) 513929 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIRUNAZON
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513930 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) XYLOPRONAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
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środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513931 (220) 2020 05 26
(731) GÓRSKA MAGDALENA PROBIOTICS POLSKA, 

Bratuszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wytwórnia probiotyków

(531) 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki z ele-
mentami mikrobiologicznymi do odświeżania powietrza, 
42 świadczenie usług badawczych.

(210) 513932 (220) 2020 05 25
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NASOPRONAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 513937 (220) 2020 05 25
(731) WIĘCEK TOMASZ, Gniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGDADDY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 513943 (220) 2020 05 25
(731) KOLARCZYK MIROSŁAW, ZDEB TOMASZ GYMSPACE 

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

(540) GymSpAce

(531) 02.07.13, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 tym-
czasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgna-
cja urody dla ludzi.

(210) 513944 (220) 2020 05 25
(731) KOLARCZYK MIROSŁAW, ZDEB TOMASZ GYMSPACE 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GymSpAce

(531) 02.07.13, 03.05.19, 03.05.25, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 tym-
czasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia 
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w żywność i napoje, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgna-
cja urody dla ludzi.

(210) 513948 (220) 2020 05 26
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO PAY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie ob-
sługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie ob-
sługiwania sklepów online, oprogramowanie do przetwarza-
nia płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwie-
rzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamo-
ści, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne 
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych 
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobil-
ne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania 
tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatni-
cze, 36 usługi leasingowe, przelewy i transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie fun-
duszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie 
płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych 
płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednic-
twem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi 
w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, faktoring, fi-
nansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, 
ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie ra-
portów kredytowych, usługi w zakresie oceny zdolności kre-
dytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie 
i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ry-
zyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi 
w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, po-
bieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtu-
alizowanych kart płatniczych, 42 oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego 
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelnia-
nia, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich 
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania 
jako usługa, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości 
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 
45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytel-
nianie danych dotyczących tożsamości osoby.

(210) 513949 (220) 2020 05 26
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro pay.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie ob-
sługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie ob-
sługiwania sklepów online, oprogramowanie do przetwarza-
nia płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwie-

rzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamo-
ści, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne 
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych 
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobil-
ne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania 
tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatni-
cze, 36 usługi leasingowe, przelewy i transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie fun-
duszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie 
płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych 
płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednic-
twem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi 
w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, faktoring, fi-
nansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, 
ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie ra-
portów kredytowych, usługi w zakresie oceny zdolności kre-
dytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie 
i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ry-
zyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi 
w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, po-
bieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtu-
alizowanych kart płatniczych, 42 oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego 
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelnia-
nia, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich 
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania 
jako usługa, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości 
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 
45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytel-
nianie danych dotyczących tożsamości osoby.

(210) 513950 (220) 2020 05 26
(731) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wybieraj DOBRE I POLSKIE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, ba-
tony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawie-
rające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dodat-
ki do żywności do celów niemedycznych, koktajle białkowe, 
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, mieszanki do picia w proszku z do-
datkami odżywczymi, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne 
oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapio-
ka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, 
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proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrod-
nicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe 
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne ro-
śliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mine-
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, reklamy telewizyjne, informacja 
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], zarządzanie (w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, marketing, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszech-
nienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich.

(210) 513951 (220) 2020 05 26
(731) KOHUT MARTA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSR KRAKOWSKA SZKOŁA RESTAURATORÓW

(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dystrybucja filmów, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, na-
uczanie indywidualne, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie 
przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie książek, rezerwowanie 
miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realiza-
cji imprez, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usłu-
gi w zakresie oświaty [nauczanie], zapewnianie rankingów 

użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych.

(210) 513964 (220) 2020 05 26
(731) LKR CONSULTING LIMITED, Limassol, CY
(540) (znak słowny)
(540) ostry cień mgły
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, topy [odzież], fartuchy 
[odzież], fartuchy, fartuszki, odzież, odzież męska, odzież 
damska, 30 sosy pikantne, sosy, gotowe sosy, musztarda, 
32 piwo, piwo rzemieślnicze, 33 wino, wódka.

(210) 514005 (220) 2020 05 27
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FOOD FUNCTIONAL FOOD

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 herbata dla astmatyków, koktajle białkowe, L-
-karnityna na utratę wagi, mieszane preparaty witaminowe, 
musujące tabletki witaminowe, odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suple-
menty diety, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, pieczywo 
dla diabetyków, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty 
dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, prepa-
raty witaminowe, probiotyki (suplementy), przeciwutlenia-
cze, przeciwutleniające suplementy, pyłek pszczeli do użytku 
nutraceutycznego, słodziki sztuczne dostosowane dla dia-
betyków, sole wód mineralnych, substancje dietetyczne dla 
niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplemen-
ty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety z pszenicy, suplementy diety zawierające białko, suple-
menty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawiera-
jące mleczko pszczele, suplementy diety ze sproszkowanym 
białkiem, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, su-
plementy żywnościowe, sztuczna herbata [do użytku leczni-
czego], środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
żelki witaminowe, żywność dla niemowląt, żywność liofili-
zowana przystosowana do celów medycznych, 29 buliony, 
drób, dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, galaretki, głębo-
ko mrożone dania warzywne, gotowane na parze kotleciki 
z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane owoce, 
gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające 
się głównie z indyka, gotowe posiłki składające się głównie 
z ryb, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], 
gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gulasze, jaja, 
jaja ptasie i produkty z jaj, kurczak teriyaki, mięso i wędliny, 
mięso i wyroby mięsne, mleczne produkty, mleko, mrożo-
ne owoce, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne 
osłonki do kiełbas, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurcza-
ka w panierce], oleje i tłuszcze jadalne, owoce konserwowane, 
parzona zupa z jajek, potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, przystawki gotowe do spoży-
cia, składające się przede wszystkim z owoców morza, ryby, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, sałatka cezar, sałatki 
gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki warzywne, 
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sałatki z roślin strączkowych, sashimi, skrzydełka kurczaka, su-
rimi, suszone owoce, tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub 
warzyw], tłuszcze jadalne, ugotowane posiłki składające się 
głównie z kurczaka, warzywa gotowane, warzywa konser-
wowane, warzywa mrożone, warzywa suszone, zapiekanka 
mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), zupy, zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, 30 chleb, ciastka, cukier, miód, melasa, 
czekolada, herbata, kakao, kawa, kawa nienaturalna, lody, 
makarony, mąka, potrawy z makaronu, preparaty zbożowe, 
przyprawy, przyprawy korzenne, ryż, sorbety [lody], sosy, 
sosy do makaronów, sól, świeży makaron, vinegar, wyroby 
cukiernicze, zioła konserwowane, 32 napoje bezalkoholo-
we, piwo, soki owocowe [napoje], syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, wody mineralne 
i gazowane, 33 grzane wino, musujące białe wina, musujące 
wina czerwone, owocowe wino musujące, wina alkoholowe, 
wina deserowe, wina musujące, wina naturalnie musujące, 
wina niemusujące, wina o chronionej nazwie pochodzenia, 
wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina 
stołowe, wino, wino alkoholizowane, wino amontillado, wino 
czerwone, wino jeżynowe, wino kuchenne, wino owocowe 
wino truskawkowe, wino winogronowe, wino z eleuterokoku 
[Ogapiju], wino z jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], winogro-
nowe wino musujące.

(210) 514009 (220) 2020 05 27
(731) MALINOWSKA KINGA TAXIMO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXIMO TAX IN MY OPINION

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, przygo-
towywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, 
planowanie podatkowe [rachunkowość], zarządzanie aktami 
finansowymi, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, 
przygotowanie listy płac, usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
usługi biurowe.

(210) 514010 (220) 2020 05 27
(731) LONDOŃSKI TOMASZ FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA FOSTER, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANKUJ NA BIAŁO-CZERWONEJ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.05.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
liwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, 
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z her-
batami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi 

sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materia-
łami piśmiennymi, usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez admi-
nistrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów 
motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, 37 usługi stacji 
obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowa-
nie i usługi konserwacyjne], usługi stacji obsługi pojazdów 
[tankowanie i obsługa].

(210) 514013 (220) 2020 05 27
(731) AMBASADOR NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubelski ‚sOK!

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13, 05.07.13
(510), (511) 32 bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe.

(210) 514017 (220) 2020 05 27
(731) BANIA AGNIESZKA, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZZ

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 38 nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych.

(210) 514018 (220) 2020 05 28
(731) CYGAN GRZEGORZ KOSMED, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) HANDY
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci, elektronicz-
ne pilniki do stóp, elektryczne polerki do paznokci, pilniki 
do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do pa-
znokci nieelektryczne, pilniki do stóp, przybory do mani-
kiuru, przybory do pedikiuru, zestawy do manicure, zesta-
wy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, polerki 
do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne 
lub nieelektryczne.

(210) 514020 (220) 2020 05 27
(731) FUNDACJA ADAMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Expert FUNDACJA ADAMED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.09
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-
wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514021 (220) 2020 05 27
(731) FUNDACJA ADAMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart UP ADAMED

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-

wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514022 (220) 2020 05 27
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADAMED EXPERT
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-
wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514025 (220) 2020 05 27
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMECUM

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-
wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
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online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514026 (220) 2020 05 27
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADAMECUM
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-
wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514027 (220) 2020 05 27
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) BODYMAX BODYMISIE
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, prepa-
raty witaminowe, witaminy, dietetyczna żywność i substan-
cje do celów leczniczych, suplementy diety.

(210) 514031 (220) 2020 05 27
(731) FUNDACJA ADAMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart UP ADAMED

(531) 24.15.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-
wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 

wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514032 (220) 2020 05 27
(731) FUNDACJA ADAMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart UP ADAMED

(531) 24.15.17, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie do-
stępu do treści multimedialnych online, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, usługa przesyłania wiadomości 
online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfro-
wa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana 
danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, zapew-
nienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone 
online, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do ko-
munikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(210) 514043 (220) 2020 05 27
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOK OF MYSTERY

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
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nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry kompute-
rowe, w tym gry hazardowe, 41 udostępnianie gier on-line 
i aplikacji on-line związanych z grami, udostępnianie gier 
internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze, 
udostępnianie hazardowych gier on-line, usługi gier kompu-
terowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.

(210) 514047 (220) 2020 05 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVI-SEPT

(531) 24.17.01, 26.02.07, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty 
kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfek-
cyjne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające środ-
ki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, 
produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne 
i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki 
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do ce-
lów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, żelów, 
kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, 
toników, olejków eterycznych - zawierające środki antysep-
tyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i me-
dycznych, toaletowe środki sanitarne, mydła antyseptyczne 
nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, leki, suplementy diety, wyroby medyczne 
w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, 
mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych 
- zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, środki 
antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty zawierające środki 
antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści, 
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, 
olejów, toników, olejków eterycznych - zawierające środki 
antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, mydła 
w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, antybakte-
ryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje 
antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki nasącza-
ne płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.

(210) 514049 (220) 2020 05 28
(731) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, 
środki wirusobójcze, środki roztoczobójcze, środki chemicz-
ne do celów sanitarnych, środki chemiczne do zwalczania 
pleśni, środki do oczyszczania powietrza, nasączane chus-
teczki antyseptyczne.

(210) 514058 (220) 2020 05 28
(731) LACH EWA MAGDALENA EPRO, Władysławowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFFICIENCY PROGRESS RESEARCH OMICS epro

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa składników 
i materiałów chemicznych do celów naukowych, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa odczynników laboratoryjnych do ce-
lów naukowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczyn-
ników do badań do użytku przemysłowego, sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa odczynników do badań medycznych, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczynników do badań 
weterynaryjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa sprzętu 
do badań naukowych i laboratoryjnych, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa urządzeń do badań naukowych i laboratoryj-
nych.

(210) 514059 (220) 2020 05 28
(731) LACH EWA MAGDALENA EPRO, Władysławowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lab Empire

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa składników 
i materiałów chemicznych do celów naukowych, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa odczynników laboratoryjnych do ce-
lów naukowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczyn-
ników do badań do użytku przemysłowego, sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa odczynników do badań medycznych, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczynników do badań 
weterynaryjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa sprzętu 
do badań naukowych i laboratoryjnych, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa urządzeń do badań naukowych i laboratoryj-
nych.

(210) 514061 (220) 2020 05 28
(731) Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: or-
ganizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budyn-
kowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
usługowych oraz handlowych: administrowanie i zarzą-
dzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, agencje 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi dotyczą-
ce nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami 
w majątek nieruchomy, 39 wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, garaży, przechowywanie pojazdów, 43 wynaj-
mowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie przestrzeni 
biurowej, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, 
wynajmowanie sal na zebrania, wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, usługi w zakresie zapewniania 
obiektów na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, 
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje.

(210) 514063 (220) 2020 05 28
(731) LOGFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) (znak słowny)
(540) LogFarma
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, usługi składania zamówień hurtowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa surowców farmaceutycznych 
do receptury aptecznej, 39 magazynowanie, magazynowa-
nie i składowanie, magazynowanie towarów, magazyno-
wanie towarów w dużych ilościach, usługi związane z ma-
gazynowaniem towarów, magazynowanie w chłodniach, 
usługi magazynowe, organizowanie składowania towarów, 
pakowanie i składowanie towarów, składowanie, składowa-
nie farmaceutyków, składowanie i dostarczanie towarów, 
składowanie towarów w magazynach, składowanie towarów 
w transporcie, składowanie towarów, transport i składowa-
nie, transport i składowanie towarów, usługi składowania, 
usługi transportowe, usługi agencji transportowej w zakre-
sie organizowania transportu towarów, wynajem pojazdów 
transportowych, spedycja, spedycja towarów, spedycja to-
warów drogą lądową.

(210) 514065 (220) 2020 05 28
(731) AUTO SERWIS BŁĘKITNA W. I N. MAJEWSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BADANIAPOJAZDOW.pl

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów mecha-
nicznych i silników do nich, czyszczenie pojazdów, usługi 
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], obsługa i na-
prawy pojazdów silnikowych, obsługa i naprawa samocho-
dów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, 42 kontrola 
techniczna pojazdów, kontrola pojazdów mechanicznych 
przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania 
w ruchu drogowym], kontrola pojazdów silnikowych [pod 
kątem zdatności do ruchu drogowego], badania techniczne, 
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, te-
stowanie pojazdów.

(210) 514070 (220) 2020 05 28
(731) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JAZDA PO ZDROWIE
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, samochody, samo-
chody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody 
dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mecha-
nizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony 
do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojaz-
dów lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały na-
pędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojaz-
dów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, 
klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samo-
chodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulco-
we do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze ha-
mulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, 
zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowe-
go do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, 
cylindry hamulca głównego, linki hamulców do pojazdów, 
bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące [części do pojaz-
dów], karoserie do pojazdów, części karoserii do pojazdów, 
nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski roz-
dzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi po-
jazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe 
i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia za-
bezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne 
urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, koła i opony 
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, konsole stano-
wiące części wnętrz pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojaz-
dów, metalowe haki holownicze do pojazdów, mocowania 
haków holowniczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, 
ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, 
ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojaz-
dów, oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony ae-
rodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, 
osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony 
na otwory głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki 
przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne 
szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojaz-
dów], przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwo-
we do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] 
zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do po-
jazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napo-
je do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w po-
jazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, 
tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do po-
jazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przed-
nich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], 
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kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lą-
dowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt napraw-
czy do opon, urządzenia do montażu opon, urządzenia 
do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów, 
uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki 
do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, po-
jemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, 
błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyber-
dachy do pojazdów, części wykończenia wnętrza samocho-
dów, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła 
i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, mechani-
zmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów 
lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, 
dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do po-
jazdów lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów 
lądowych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądo-
wych, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników po-
jazdów lądowych, misy olejowe stanowiące części skrzyń bie-
gów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne 
foteliki dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane 
do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy, 
ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce 
na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów, 
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodo-
wych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów lą-
dowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, 
maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojaz-
dów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojaz-
dów lądowych], panele ozdobne do nadwozi pojazdów, pod-
łokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów 
lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki do ta-
blic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieracz-
ki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, 
zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymu-
jące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, 
elektryczne napędy do pojazdów, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone online w zakresie następujących towarów: pojaz-
dy i środki transportu, samochody, samochody osobowe 
i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, 
w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojaz-
dów lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, 
rozruszniki do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojaz-
dów lądowych, amortyzatory [części pojazdów], hamulce 
do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamul-
cowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, ha-
mulcowe części do pojazdów, systemy hamulcowe do pojaz-
dów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, 
układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy ha-
mulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojaz-
dów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry 
hamulca głównego, linki hamulców do pojazdów, bębny ha-
mulcowe, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], karose-
rie do pojazdów, części karoserii do pojazdów, nadwozia po-
jazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierow-
nice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, 
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa 
do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające 
przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alar-
mowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwię-
kowe alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsieni-
cowe układy bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części 
wnętrz pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalo-
we haki holownicze do pojazdów, mocowania haków holow-

niczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okła-
dziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony 
termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów, oparcia 
do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne 
do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony ochronne 
do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników 
w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane 
do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojaz-
dów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby 
kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, 
ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojaz-
dów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny 
amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, 
systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby 
do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojaz-
dów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki 
kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bież-
niki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zę-
bate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy 
powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urzą-
dzenia do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, 
blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, po-
duszki powietrzne do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów 
bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażni-
ków samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku 
w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do po-
jazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części wykoń-
czenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojaz-
dów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tar-
cze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł 
do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samo-
chodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwi-
gni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy 
zmiany biegów do pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni 
biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmia-
ny biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe sta-
nowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele sa-
mochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, 
poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowa-
ne pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów 
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce 
na zagłówki do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, 
klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, 
łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojaz-
dów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów, mechanizmy 
przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samocho-
dowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne 
do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby 
uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojaz-
dów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy 
do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia 
kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów 
lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach 
hamulcowych do pojazdów, elektryczne napędy do pojaz-
dów, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], usługi 
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za-
kresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi administrowania działalności gospodar-
czej w dziedzinie opieki zdrowotnej, opracowywanie statystyk 
w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, usługi w zakresie 
rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, zarządza-
nie kosztami medycznymi, fakturowanie w zakresie usług me-
dycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących 
badań medycznych, zarządzanie klinikami medycznymi 
na rzecz osób trzecich, negocjowanie umów z podmiotami 
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi rekla-
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mowe obejmujące promowanie działań zwiększających świa-
domość społeczeństwa w zakresie chorób, 36 usługi pośred-
nictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeń pojazdów 
mechanicznych, ubezpieczenia od wypadków samochodo-
wych, usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mecha-
nicznymi, usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu 
kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojaz-
dów, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi gwarancji w zakre-
sie pojazdów, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku 
awarii mechanicznej silnika, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń od wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z kra-
dzieżą własności osobistej, zapewnianie gwarancji na lądowe 
pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z uży-
wanymi silnikowymi pojazdami lądowymi, usługi w zakresie 
organizacji ubezpieczenia, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, 
usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, 
usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych, 
usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie ubez-
pieczeń, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych 
niż na życie, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi 
informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finan-
sów, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, udzielanie informacji związanych z za-
wieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, usługi finansowe 
związane z ubezpieczeniami, usługi wyceny, uregulowania 
i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny dla ce-
lów ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpie-
czeniowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych 
niż na życie, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego 
niż na życie, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le-
asingowe, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicz-
nych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, doradztwo dotyczące pożyczek 
i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi konsultin-
gowe dotyczące udzielania pożyczek, udostępnianie fundu-
szy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi finansowania samo-
chodów, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, 
usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi finanso-
we w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi w zakresie finan-
sowania zakupów na raty (leasing), finansowanie leasingu po-
jazdów, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi za-
rządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, za-
bezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania depo-
zytu pojazdów silnikowych, zabezpieczone pożyczki udziela-
ne w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych na po-
jazdy silnikowe, wycena używanych samochodów, udzielanie 
informacji związanych z wyceną samochodów używanych, 
wynajem nieruchomości i powierzchni biurowej, usługi gwa-
rantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi pośrednictwa 
w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, po-
moc finansowa, organizowanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, organizacja zbiórek charytatywnych, finansowanie opieki 
zdrowotnej, programy oszczędnościowe związane ze zdro-
wiem, administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdro-
wotnej, ubezpieczenia medyczne, organizowanie finansowa-
nia wydatków medycznych, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń medycznych, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydat-
ków medycznych, organizowanie akcji zbierania funduszy 
w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz 
osób będących w potrzebie, usługi zarządzania finansowego 
dotyczące instytucji medycznych, programy oszczędnościo-
we dotyczące opieki zdrowotnej, zawieranie ubezpieczeń 
na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, 37 naprawa i konser-
wacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników po-

jazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i wykańcza-
nie karoserii samochodowej dla osób trzecich, naprawa i kon-
serwacja opon, wulkanizacja opon samochodowych [napra-
wa], usługi w zakresie montażu opon, ustawianie zbieżności 
[wyrównywanie] opon, wymiana kół, wymiana opon, przegląd 
pojazdów, serwis pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników 
pojazdów, odnawianie pojazdów, czyszczenie i polerowanie 
pojazdów silnikowych, mycie pojazdów, usługi tuningu pojaz-
dów, nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, malowa-
nie pojazdów mechanicznych, odświeżanie lakieru samocho-
du, tapicerowanie siedzeń w pojazdach, usługi stacji obsługi 
pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, usługi napraw 
awarii pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
montaż [instalowanie] części do pojazdów, instalowanie urzą-
dzeń zapobiegających kradzieżom, usługi informacyjne i do-
radcze związane z naprawą pojazdów, instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, 39 usługi 
transportowe, usługi w zakresie transportu samochodami cię-
żarowymi, usługi w zakresie organizowania transportu, odbiór, 
transport i dostawa towarów, logistyka transportu, przewoże-
nie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport sa-
mochodowy, składowanie i dostarczanie towarów, transport 
i składowanie towarów, usługi dostawcze, usługi spedycyjne, 
dostarczanie pojazdów, ładowanie i wyładowanie pojazdów, 
przechowywanie pojazdów, przechowywanie części do po-
jazdów mechanicznych, udostępnianie miejsc parkingowych, 
udostępnianie obiektów parkingowych, usługi w zakresie ga-
rażowania pojazdów, wynajem garaży i miejsc parkingowych, 
wynajem pojazdów, usługi w zakresie wypożyczania pojaz-
dów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów, 
organizowanie wypożyczania pojazdów, udostępnianie po-
jazdów do wynajmu, usługi pomocy drogowej w przypadku 
awarii pojazdów, usługi holowania samochodów, usługi trans-
portu dla personelu medycznego, usługi transportu chorych, 
transport pacjentów karetką, transport pacjentów samocho-
dem, transport karetkowy, transport sanitarny i medyczny, 
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowa-
dzanie konferencji i seminariów, organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, organizowanie szkoleń w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie seminariów 
i kongresów o tematyce medycznej, szkolenia w dziedzinie 
medycyny, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczą-
cych zagadnień medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, szkolenie 
w zakresie zdrowia i wellness, usługi szkoleniowe w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, nauczanie w zakresie zdrowia, usłu-
gi edukacyjne dotyczące zdrowia, szkolenia w zakresie bezpie-
czeństwa jazdy samochodem, szkolenia z zakresu bezpie-
czeństwa na drodze, usługi edukacyjne związane z bezpie-
czeństwem drogowym, nauka jazdy w zakresie bezpieczeń-
stwa na drodze, szkolenia kierowców samochodów, usługi 
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi 
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, prowadzenie edu-
kacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowa-
dzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracow-
ników służby zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe odno-
szące się do służby zdrowia, usługi edukacyjne w sektorze 
opieki zdrowotnej, udostępnianie publikacji on-line, 44 usługi 
medyczne, usługi opieki medycznej, usługi pomocy medycz-
nej, badania medyczne, usługi doradcze związane z usługami 
medycznymi, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, wy-
najem urządzeń medycznych, wypożyczanie instrumentów 
medycznych, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, 
wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie 
zdrowia, 45 usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia, zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem 
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i bezpieczeństwem, usługi szacowania ryzyka w zakresie zdro-
wia i bezpieczeństwa, audyty zgodności z przepisami, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, usługi informacji prawnej, dostarczanie informacji 
prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych.

(210) 514071 (220) 2020 05 28
(731) DARGACZ TOMASZ MEGA-DECOR, Bojano
(540) (znak słowny)
(540) TDM Twój Dom Marzeń
(510), (511) 37 budowa domów.

(210) 514072 (220) 2020 05 28
(731) GRZENIA WIOLETA, GRZENIA ANDRZEJ BONUS MG 

SPÓŁKA CYWILNA WIOLETA I ANDRZEJ GRZENIA, 
Skórcz

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

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, garnitury damskie, 
garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury 
w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizyto-
we, smokingi, fraki, marynarki od garniturów, żakiety męskie, 
żakiety z dzianiny, kamizelki, spodnie, eleganckie spodnie, 
koszule, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszulki 
polo, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzki, swetry 
[odzież], golfy, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, palta, płasz-
cze, apaszki [chustki], szaliki, rękawiczki, obuwie, eleganckie 
buty wyjściowe, skarpetki, paski skórzane [odzież], paski ma-
teriałowe [odzież], paski do smokingów, szelki, nakrycia głowy, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie nastę-
pujących towarów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, garnitury damskie, 
garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury 
w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizyto-
we, smokingi, fraki, marynarki od garniturów, żakiety męskie, 
żakiety z dzianiny, kamizelki, spodnie, eleganckie spodnie, 
koszule, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszulki 
polo, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzki, swetry 
[odzież], golfy, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, palta, płasz-
cze, apaszki [chustki], szaliki, rękawiczki, obuwie, eleganckie 
buty wyjściowe, skarpetki, paski skórzane [odzież], paski ma-
teriałowe [odzież], paski do smokingów, szelki, nakrycia głowy, 
40 usługi szycia, szycie odzieży na miarę, usługi krawieckie.

(210) 514078 (220) 2020 05 28
(731) ŚWIECA JOLANTA, Konin
(540) (znak słowny)
(540) BLOCKI
(510), (511) 28 gry, zabawki, ozdoby choinkowe.

(210) 514107 (220) 2020 05 29
(731) POLAKOWSKI TOMASZ DRUGI TOM, Radom
(540) (znak słowny)
(540) bookpaka
(510), (511) 16 drukowane książki z nutami, komiksy [książ-
ki], książki, książki adresowe, książki beletrystyczne, książ-
ki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki 

do autografów, książki do dyktand, książki do podpisu, książ-
ki do malowania, książki do rysowania, książki drukowane 
w dziedzinie edukacji muzycznej, książki edukacyjne, książki 
fantasy, książki informacyjne, książki kucharskie, książki niebe-
letrystyczne, książki religijne, książki telefoniczne, książki te-
lefoniczne firm, książki upominkowe, książki z dziedziny gier 
i grania, książki z dziedziny nauki golfa, książki z grafiką, książki 
z nutami, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki 
z pieśniami religijnymi, książki z plakatami, książki z próbkami 
tapet, książki z regulaminami, książki z rozkładanymi obrazka-
mi, książki z zadaniami dla dzieci, książki z zasadami do gier, 
książki zawierające wzorce ściennych materiałów, obwoluty 
papierowe na książki, ochronne okładki na książki, podręcz-
niki [książki], rejestry, księgi główne [książki], skórzane okładki 
na książki, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 514108 (220) 2020 05 29
(731) KULEWICZ ZOFIA STYLISTKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ANSIN
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, ascoty [krawaty], balerinki [obuwie], bandany, bandany 
na szyję, bermudy (szorty), bermudy, bezrękawniki, bielizna, 
bielizna ciążowa, bielizna [część garderoby], bielizna damska, 
bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna dla 
mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna funkcjonalna, 
bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista [część 
garderoby], bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoak-
tywna, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biu-
stonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze samonośne, 
blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, 
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, 
bluzy z kapturem, body [bielizna], body niemowlęce, body 
[odzież], bojówki, bokserki, bokserki damskie [bielizna], bo-
lerka, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, bryczesy, 
bryczesy do chodzenia, buty damskie, buty dla kobiet, buty 
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na wysokim ob-
casie, chinosy, chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], 
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty 
noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty pareo, chusty 
plażowe, chusty, szale na głowę, czapki bejsbolówki, czap-
ki bez daszków, czapki jako nakrycia głowy, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, damska bielizna, damskie koszule 
nocne, damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczysto-
ści, daszki, daszki czapek, daszki do czapek, daszki jako na-
krycia głowy, daszki [nakrycia głowy], daszki [odzież], daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], długa bielizna, długie 
kurtki, długie luźne halki, długie luźne stroje, długie sza-
le damskie, dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie, 
espadryle, espadryle buty lub sandały, garnitury, garnitury 
damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], 
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], garnitury w sportowym 
stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, getry, golfy, 
golfy [odzież], gorset, gorsety, gorsety [bielizna], grube kurt-
ki, grube płaszcze, halki [bielizna], kamizelki, kamizelki [bez-
rękawniki], kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizel-
ki skórzane, kamizelki z polaru, kapcie skórzane, kapelusze, 
kapelusze fedora, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kaszkie-
ty, kaszmirowe szale, kombinezony, kombinezony damskie 
jednoczęściowe [playsuit], kostiumy, kostiumy dla kobiet, 
kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiu-
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my kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn 
i kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpie-
lowe z usztywnianymi miseczkami, koszule, koszule ciążowe, 
koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule do spa-
nia, koszule eleganckie, koszule niezapięte pod szyją, koszule 
nocne, koszule z długimi rękawami, koszule z dzianiny, koszu-
le z golfem, koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi ręka-
wami, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki polo, 
koszulki polo z dzianiny, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, krawaty, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, 
kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurt-
ki dżinsowe, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki 
pilotki, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki pucho-
we, kurtki skórzane, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, kurtki 
zamszowe, legginsy, majtki, marynarki od garniturów, męska 
bielizna jednoczęściowa, męskie apaszki, męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, nakry-
cia głowy, obuwie, obuwie codzienne, obuwie codziennego 
użytku, obuwie damskie, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież jedwabna, odzież 
kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież modelują-
ca, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski materiałowe 
[odzież], paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, pi-
żamy, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze i kurtki futrzane, 
płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, 
płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze ze skóry owczej, 
płaszcze zimowe, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, 
półgolfy, pulowery, pulowery bez rękawów, pulowery bez 
rękawów [odzież], pulowery z długimi rękawami, pulowery 
z kapturem, rękawiczki, skarpetki, skóra (odzież ze -), spoden-
ki, spódnice, spodnie, staniki sportowe, stringi, sukienki dam-
skie, sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe, 
suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry, swetry bez ręka-
wów, swetry marynarskie, swetry [odzież], swetry polo, swe-
try rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, 
swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgol-
fem, szale, szale i chusty na głowę, szale i etole, szale-tuby, 
szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki jedwabne, szaliki 
[odzież], szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szorty, topy bez 
ramiączek, topy [odzież], topy wiązane na szyi, topy z dzianin, 
topy z półgolfem, trencze, tuniki, ubrania codzienne, żakie-
ty męskie, żakiety z dzianiny, 35 usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 514111 (220) 2020 05 29
(731) KOSSUT KAROL, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) Foxy
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 
badania rynku do celów reklamowych, doradztwo reklamo-

we i marketingowe, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, pokazy towarów 
dla celów reklamowych, 38 komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, zapewnianie dostępu do blogów interne-
towych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych, 42 hosting blogów, hosting treści cyfrowych, mia-
nowicie dzienników i blogów on-line, tworzenie i utrzymy-
wanie oprogramowania do blogów, tymczasowe udostęp-
nianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego 
wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników 
i blogów on-line, hosting mobilnych stron internetowych, 
hosting treści cyfrowych, hosting podkastów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting strony 
internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i filmów cyfrowych, 45 wynajem nazw domen interne-
towych, usługi w zakresie rejestracji nazw domen, usługi do-
radcze w zakresie nazw domen, rejestrowanie nazw domen, 
rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników 
w globalnej sieci komputerowej, doradztwo związane z reje-
stracją nazw domen.

(210) 514117 (220) 2020 05 29
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Oxalin Baby. Oxalin Junior. Jedyny żel na dziecięcy 

katar
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 514126 (220) 2020 05 30
(731) FORT POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORT POLSKA BIURO PROJEKTOWE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 42 projektowanie budynków, projektowanie wi-
zualne, projektowanie budowlane, projektowanie architekto-
niczne, usługi projektowania wspomaganego komputerowo 
w zakresie projektów budowlanych, doradztwo budowlane, 
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i bu-
dowlanych, opracowywanie projektów technicznych, opra-
cowywanie projektów budowlanych, projektowanie wnętrz 
budynków.

(210) 514235 (220) 2020 06 02
(731) MIKUSIŃSKI ROBERT, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHIBA CHIBA CANNABIS COMPANY

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.14, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 5 konopie indyjskie do celów medycznych, 
31 konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka 
dla zwierząt.

(210) 514274 (220) 2020 06 02
(731) KUŁYK PAULINA K&K CONSULTING, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f&p FINANCE&PROFIT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.25
(510), (511) 36 analiza inwestycyjna, analizy finansowe, ana-
lizy finansowo - ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania 
finansowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitało-
wych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczą-
ce usług związanych ze zwrotem pożyczek, doradztwo doty-
czące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe, doradz-
two finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe 
i usługi konsultingu finansowego, doradztwo i analiza finan-
sowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, do-
radztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansowe i in-
westycyjne usługi konsultacyjne, finansowe usługi doradcze 
i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, 
informacje finansowe, informacje inwestycyjne, planowanie 
finansowe, przygotowanie analiz finansowych, usługi analiz 
finansowych związane z inwestycjami, usługi doradcze do-
tyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące 
finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finanso-
wych, usługi doradcze finansowo - ekonomiczne, usługi 
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi konsulta-
cyjne dotyczące inwestycji, 41 kursy edukacyjne dotyczące 
finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie finansów, zapewnianie kursów in-
struktażowych w dziedzinie finansów, 45 audyty zgodności 
z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w za-
kresie informacji prawnych.

(210) 514277 (220) 2020 06 03
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) XALOFREE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 514278 (220) 2020 06 02
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) KSEROSTEMIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 514280 (220) 2020 06 02
(731) KUŁYK PAULINA K&K CONSULTING, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) K&K CONSULTING
(510), (511) 36 analiza inwestycyjna, analizy finansowe, ana-
lizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania fi-
nansowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, 
doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące 
usług związanych ze zwrotem pożyczek, doradztwo doty-
czące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe, doradz-
two finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe 
i usługi konsultingu finansowego, doradztwo i analiza finan-
sowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, do-
radztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansowe i in-
westycyjne usługi konsultacyjne, finansowe usługi doradcze 
i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, 
informacje finansowe, informacje inwestycyjne, planowanie 
finansowe, przygotowanie analiz finansowych, usługi analiz 
finansowych związane z inwestycjami, usługi doradcze do-
tyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące 
finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finanso-
wych, usługi doradcze finansowo - ekonomiczne, usługi 
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi konsulta-
cyjne dotyczące inwestycji, 41 kursy edukacyjne dotyczące 
finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie finansów, zapewnianie kursów in-
struktażowych w dziedzinie finansów, 45 audyty zgodności 
z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w za-
kresie informacji prawnych.

(210) 514315 (220) 2020 06 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) ERLA LIMEA
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszani-
ny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole 
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzo-
ne, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci 
surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice syntetyczne i nie-
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przetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, pre-
paraty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 514318 (220) 2020 06 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) ERLA DEZOSKIN BAC
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszani-
ny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole 
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzo-
ne, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci 
surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice syntetyczne i nie-
przetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, pre-
paraty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 514325 (220) 2020 06 03
(731) DOMAŃSKI KAMIL, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLINA BROWAR REGIONALNY

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo pszeniczne, piwo bezalkoholowe, 
piwo słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwo-
warskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo pełne 
jasne, piwo typu koźlak, piwo jasne typu ale, napoje odal-
koholizowane, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, 
napoje na bazie piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, bezalkoholowe 
napoje słodowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, piwo 
górnej fermentacji, piwo dolnej fermentacji, piwo kraftowe, 
piwo niskoalkoholowe, piwo typu ale, piwo typu lager, piwo 
typu Pils, piwo niepasteryzowane, piwo niefiltrowane, piwo 
ciemne, piwo jasne.

(210) 514328 (220) 2020 06 03
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRENACAPS

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
preparaty i artykuły higieniczne, leki, żywność i substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, wi-
taminy, zioła lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi 
ziołowe, ekstrakty ziołowe, wywary do celów farmaceu-
tycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły denty-
styczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrun-
ki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty 
diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, 
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywa-
nia oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki 
do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty 
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne 
do odchudzania.

(210) 514382 (220) 2020 06 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) CLATEXO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 511028, 513004, 513375, 513376, 513663, 513870, 514315, 514318

2 507085

3 507085, 509812, 509930, 510454, 510455, 510456, 510457, 511453, 511454, 511489, 511881, 512570, 512580, 
512651, 512850, 513378, 513881, 514047, 514315, 514318

4 505656, 507085, 512570, 513324, 513378, 513663, 513870

5 505995, 506009, 507085, 509930, 510454, 510455, 510456, 510457, 510855, 510873, 510904, 511028, 511453, 
511454, 511830, 511881, 512315, 512485, 512486, 512580, 512604, 512605, 512606, 512607, 512621, 512697, 
512751, 512766, 512812, 512850, 513091, 513092, 513174, 513177, 513414, 513440, 513443, 513474, 513486, 
513488, 513514, 513900, 513906, 513909, 513910, 513914, 513918, 513920, 513922, 513926, 513929, 513930, 
513931, 513932, 513950, 514005, 514027, 514047, 514049, 514117, 514235, 514277, 514278, 514315, 514318, 
514328, 514382

6 505209, 512231, 512258, 513663

7 505209, 513004, 513663

8 513004, 514018

9 476514, 507085, 507199, 507213, 507829, 507834, 511726, 512033, 512041, 512231, 512258, 512478, 512674, 
512842, 512947, 512947, 512994, 513004, 513196, 513559, 513886, 513948, 513949, 514043

10 512204, 512231, 512258

11 505656, 510152, 511383, 512315, 512947, 513239, 513485

12 511726, 511804, 512153, 514070

14 512478, 513543, 513607

16 476514, 507085, 510152, 512400, 512674, 512842, 512848, 513559, 513689, 513691, 513692, 513694, 513886, 
514107

17 512603

18 512399, 512478, 513058, 513090, 513446, 513449, 513559

19 505209, 507468, 511726, 512603, 512953

20 509973, 510152, 511726, 512204, 512231, 512258, 512603, 513446, 513449, 513663

21 507085, 509930, 510152, 511726, 512674, 512994, 513559, 513812

24 507085, 512532

25 507085, 507829, 507834, 511936, 511938, 512153, 512399, 512478, 512526, 512532, 512674, 513079, 513090, 
513397, 513400, 513484, 513559, 513806, 513842, 513964, 514072, 514108

26 512674

27 510152

28 510152, 511793, 513446, 513449, 513559, 513943, 513944, 514043, 514078

29 507085, 508042, 508047, 508944, 508947, 511779, 511803, 512132, 512237, 512397, 512398, 512497, 512498, 
512852, 512927, 513364, 513514, 513950, 514005

30 507085, 508042, 508047, 508944, 508947, 509654, 511100, 511101, 511309, 511310, 511779, 511803, 512237, 
512486, 512773, 513131, 513132, 513134, 513140, 513141, 513364, 513440, 513443, 513894, 513950, 513964, 
514005

31 507085, 511942, 512632, 513364, 513474, 513950, 514235

32 507085, 508929, 511041, 511042, 511743, 511923, 511924, 512397, 512398, 513514, 513690, 513697, 513698, 
513889, 513950, 513964, 514005, 514013, 514325

33 507085, 511325, 512635, 512637, 512639, 512641, 512958, 513964, 514005
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2

34 507085, 512706, 513601

35 498640, 504766, 504768, 505209, 507085, 507468, 507856, 507858, 508042, 508047, 509960, 510742, 510745, 
510775, 511103, 511447, 511726, 511830, 512033, 512041, 512049, 512132, 512204, 512231, 512258, 512532, 
512545, 512578, 512674, 512764, 512842, 512848, 512852, 512908, 512947, 512953, 512994, 513004, 513058, 
513178, 513180, 513181, 513186, 513187, 513190, 513265, 513275, 513298, 513324, 513378, 513397, 513400, 
513474, 513484, 513485, 513514, 513543, 513559, 513607, 513663, 513689, 513691, 513692, 513694, 513806, 
513870, 513917, 513927, 513950, 514009, 514010, 514058, 514059, 514063, 514070, 514072, 514107, 514108, 
514111

36 507085, 510622, 511103, 512027, 512049, 512603, 512842, 512947, 513493, 513619, 513689, 513691, 513692, 
513694, 513854, 513890, 513927, 513948, 513949, 514061, 514070, 514274, 514280

37 510742, 510745, 510775, 511726, 512204, 512231, 512258, 512450, 512603, 512947, 512994, 513004, 513493, 
513619, 513663, 513689, 513691, 513692, 513694, 514010, 514065, 514070, 514071

38 476514, 498640, 504766, 507856, 507858, 512041, 512526, 512842, 513768, 514017, 514020, 514021, 514022, 
514025, 514026, 514031, 514032, 514111

39 476514, 504768, 507085, 510204, 510622, 512049, 512132, 512848, 512947, 513689, 513691, 513692, 513694, 
513763, 513870, 514061, 514063, 514070

40 476514, 505656, 511726, 512947, 513559, 513870, 514072

41 476514, 504766, 507856, 507858, 511447, 511489, 511869, 512400, 512450, 512456, 512578, 512674, 512842, 
512845, 512848, 513298, 513303, 513514, 513552, 513559, 513588, 513681, 513689, 513691, 513692, 513694, 
513927, 513943, 513944, 513951, 514020, 514021, 514022, 514025, 514026, 514031, 514032, 514043, 514070, 
514274, 514280

42 476514, 498640, 507199, 507213, 510742, 510745, 510775, 512041, 512545, 512603, 512764, 512842, 512947, 
513178, 513180, 513181, 513186, 513187, 513190, 513275, 513493, 513619, 513689, 513691, 513692, 513694, 
513931, 513948, 513949, 514065, 514111, 514126

43 507085, 510204, 511779, 511803, 512049, 512400, 512764, 512848, 513265, 513440, 513443, 513551, 513689, 
513691, 513692, 513694, 513763, 513890, 513937, 513943, 513944, 514061

44 504766, 510742, 510745, 510775, 511471, 511489, 511779, 511803, 512526, 512545, 512570, 513178, 513180, 
513181, 513186, 513187, 513190, 513681, 513689, 513691, 513692, 513694, 513816, 513890, 513943, 513944, 
514020, 514021, 514022, 514025, 514026, 514031, 514032, 514070

45 498640, 511103, 512456, 513552, 513559, 513948, 513949, 514070, 514111, 514274, 514280
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#PL.Beauty by FLOSLEK 510457

#PolishBeauty by FLOSLEK 510456

+ BIO CANNA PHARMA 513190

2thecargo 510622

4Ants 512812

4FOOD FUNCTIONAL FOOD 514005

ACADEMY OF NEW YORK ANY 513303

ADAMECUM 514025

ADAMECUM 514026

ADAMED EXPERT 514022

ADINELLE 510904

ADMOR 513842

ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI  
RZEMIEŚLNICZE CYTRYNA NADZOROWANA  
PRODUKCJA WYKONANA METODAMI  
RZEMIEŚLNICZYMI 512637

ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI  
RZEMIEŚLNICZE WIŚNIA Z BRANDY  
WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI  
NADZOROWANA PRODUKCJA 512639

ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI  
RZEMIEŚLNICZE WÓDKA BIO ALKOHOLE 
KRAFTOWE WYKONANA METODAMI  
RZEMIEŚLNICZYMI NADZOROWANA  
PRODUKCJA 512641

ALLEGRO PAY 513948

allegro pay. 513949

ALTAIO + BORN IN NATURE + 513178

AMBIENT 509960

ANSIN 514108

AR ADEVICER 512994

Asparvita Magnez + Potas 512606

ASPICONT 513910

AZYPRONAL 513926

B&B 513400

Babaje 511489

BADANIAPOJAZDOW.pl 514065

BAJKOWY DWOREK 512845

Bartex 513058

BEAST & BEST ATHLETIC APPAREL 513397

BENAZON 513909

BIGDADDY 513937

BIOLANE 509930

bionateo 513180

BISTRO BOX 511803

BistroBox 511779

BLOCKI 514078

BODYMAX BODYMISIE 514027

Bogoni Balance food BBF ENERGY s 
tworzony w zgodzie z naturą PRODUKT  
100% NATURALNY 512398

Bogoni Balance food BBF PROTEIN zawsze  
z mleka nigdy z proszku PRODUKT  
100% NATURALNY 512397

Bonatium 512486

BOOK OF MYSTERY 514043

bookpaka 514107

C + LIFE QUALITY 510775

C CLARITY COMPLEX NOWA FORMUŁA 513177

C CLARITY COMPLEX 513174

C+ 510745

CBDSMOKE.PL EST 2019 513186

CEDRON okna na błysk 512450

CHIBA CHIBA CANNABIS COMPANY 514235

Chłodnictwo&Klimatyzacja 476514

Ciałocud 512570

CIBIDEX 513474

CLATEXO 514382

CLINIC + LIFE QUALITY 510742

CM CENTER-MEBEL 512231

CM 512258

Cooper&Hunter 511383

COVI-SEPT 514047

cubec 513812

CUDO KOMBUCHA 511743

CYCLEBLOOD 513298

DAN CAKE THE FINE ART OF BAKING  
SINCE 1931 SMAK BEZTROSKI 511100

DESIGN DLA KAŻDEGO MANUFAKTURA  
ŁOMŻA 512204

DEZOCLEAN 512580

Dianormet 513004

DONNA MODA 512399

DRY AID 512766

DUO STRES 506009

DYSPENSARIUM 512545

ECTIFEM 513091

EFFICIENCY PROGRESS RESEARCH  
OMICS epro 514058

eGARNITUR.pl 514072

e-kidsplanet 513917

EMOTKI 512497

ERLA DEZOSKIN BAC 514318
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ERLA LIMEA 514315

Est. 2019 CBD ART KONOPNA SZTUKA  
ZDROWIA 513181

Expert FUNDACJA ADAMED 514020

f&p FINANCE&PROFIT 514274

FEVERINEX 513922

FORT POLSKA BIURO PROJEKTOWE 514126

FORTEPIANO Classic Vodka 511325

Foxy 514111

FRUGO SHARKS PATROL WATER Let’s surf! 513690

FRUGO SHARKS PATROL WATER Let’s surf! 513697

FRUGO SHARKS PATROL WATER Let’s surf! 513698

FRUITUSIE 508947

FRUTUSIE 508944

GALERIA CHEŁM 513689

GALERIA CHEŁM 513691

GALERIA CHEŁM 513692

GALERIA CHEŁM 513694

Giamo 511938

GO+Motoradio24.pl 513768

GoRODO 512456

GRANO TOSTADO  
Bio Organic Coffee premium quality  
NATURAL LIMITED PRODUCTION 512773

green for skin 510454

Grupa Pieprzyk. Moc Jakość Zysk 513663

GymSpAce 513943

GymSpAce 513944

HANDLE CANDLE 513324

HANDY 514018

Heltiso 512485

HEXAR 505656

HSG Sun 512947

HUMVIT-EKO 513375

Humvit-eko 513376

HYPER 512706

I’M NATÜRIKKÉ 509812

iP iPunkt 512842

IVO MORSKI 512674

Jadę na trening.pl 512153

Jak Babcię Kocham ! 512237

JAZDA PO ZDROWIE 514070

JAZZ 514017

Jednorożki 513894

K&K CONSULTING 514280

KAC ZERO 513918

KLIK KLIK PUK PUK 512049

KOLUMB 513870

KROTOSZYN PIWO 511042

KROTOSZYŃSKIE PIWO 511041

KRÓL ŻUR 512852

KSEROSTEMIN 514278

KSR KRAKOWSKA SZKOŁA RESTAURATORÓW 513951

KUCHNIA mon amour 513364

Lab Empire 514059

LATAJĄCE BURRITO 511793

Levoneo 513486

LogFarma 514063

LogosTour 512848

LSCK 513090

Lubelski ‚sOK! 514013

M SHOES marshall shoes vision, We create 513806

M/platform 512041

mariella 513890

maseczkidlaPolski.pl 512033

MEDCARE+ 512850

MEDYCYNA KOMPLEMENTARNA  
Salus INSTYTUT OZONOTERAPII 511471

MM PAŁAC MŁODZIEJOWSKIEGO  
Miodowa 10 513927

MOBEE DICK 507199

Mobee Dick 507213

mobilehomeone 512027

Multigrafia 498640

MycosOn 514049

N NATURA ORGANICA 513440

NAJPIĘKNIEJSZA POLKA 511447

NASOPRONAL 513932

Natura Organica 513443

NEUROAS 513414

New Diamond by W.KRUK 513543

Nie każde nasionko może być Kujawskim 512927

Novativ 512751

O ‚ DROBINA 512498

OCTOLIP 512697

Oftalevomic 513488

oh!so kiddy 512578

Olimp Labs w trosce o zdrowie  
i odporność Polaków 511830

o-media 513552

OPPO Ace 513196

ostry cień mgły 513964

Owocaśny 513889

Oxalin Baby. Oxalin Junior. Jedyny żel  
na dziecięcy katar 514117

P PIONAK 513619

Pasja Rozwoju 504766

PAXIS 512958

PERSIL 511881

PLAFAR 505995

POLSKI KAPITAŁ 512635

PP PAOLO PERUZZI collection 512478

PP PLATINUM PALACE 510204
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PREMIUM CBD PRODUCTS  
PROPAGANDA WEED 513187

PRENACAPS 514328

primeo 513886

PROBIO DENTIS 513881

PROHYGIENIC + 513900

PROVECTA 511028

PsiBufet 511942

PSYJACIELE 513446

PSYJACIELE 513449

RADEX 507468

RANSART 510855

Regeneliv B2 + B6 512604

REGERHIN 513092

RELIANCE 513854

REQIU 513275

Rest.Rent 512764

ROBIMY KLIMAT 511101

robimy klimat 511310

ROCKSTAR PUNCHED 508929

RUSZAJ Z MILKO 513514

Rutiner C 512605

S SOODI PIEROGARNIA 513265

SAFARI CLUB INTERNATIONAL 511869

SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE 514061

Saved. 513079

SCANDIA 513378

SENTIUM 512908

SEPTONIX 512621

SERIMANEA 512532

SHOT MIKROORGANICZNY 513914

SIŁOWNIA UMYSŁU 513681

sinsay 510152

SŁAWBUD 513493

smak beztroski 511309

Smart UP ADAMED 514021

Smart UP ADAMED 514031

Smart UP ADAMED 514032

SOLICLAR 513920

SOLINA BROWAR REGIONALNY 514325

SONAROL 505209

SOSCLINIC 513816

SÓL - MED 504768

STERYLIS 512315

STOPELOP 513906

SUPERBUTELKI.PL 512132

SUPERSTYLER 507856

SuperSTYLER 507858

SYMPHONICA 513588

SYRO. ARTYKUŁY SPAWALNICZE 507834

świat młodych badaczy 512400

świeże jesz 512632

Tamarine 511936

TANKUJ NA  BIAŁO-CZERWONEJ 514010

TARAGÜI 509654

TAXIMO TAX IN MY OPINION 514009

TDM   Twój Dom Marzeń 514071

TGL 512526

The Coock Best Polish 2017 Workshop 1st 507829

THE OUTLANDER 513601

TIN 512953

TOP MARKET 507085

UniGlass 511726

Urovita 512607

UT URBAN TASTE Smak Twojego Miasta 513551

UV-Clean Line 513239

VALBAX 510873

Velodes Avir 511454

Velox Avir 511453

VIRUNAZON 513929

W SWOIM ŻYWIOLE 513485

W WAMA GOLD 513607

Wawel Czujesz się dobrze,  
czynisz dobrze Kasztanki 513131

Wawel Czujesz się dobrze,  
czynisz dobrze Malaga 513140

Wawel Czujesz się dobrze,  
czynisz dobrze Tiki Taki 513141

Wawel Mieszanka Krakowska Wawel  
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 513132

Wawel Mieszanka Krakowska Wawel  
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 513134

WIKLINOWY ŚWIAT Wyroby z Wikliny  
PPH Jan Wnuk 509973

WinLife 512651

WINPROOF nowoczesne zabezpieczenie  
Twoich okien! 512603

WŁASNE UJĘCIE WODY GŁĘBINOWEJ  
BROWARNE Pils POZNAJ PRAWDZIWE  
PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE 511923

WŁASNE UJĘCIE WODY GŁĘBINOWEJ  
BROWARNE Pils POZNAJ PRAWDZIWE  
PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE 511924

wniosek o zwrot.pl 511103

WORKERUS 850 Maestro 511804

Wybieraj DOBRE I POLSKIE 513950

wytwórnia probiotyków 513931

XALOFREE 514277

XYLOPRONAL 513930

ZAUFALI NAM KONSUMENCI  
LAUR KONSUMENTA 2019 VIFON  
For Today Since 1963 PRAŻYNKI  
KREWETKOWE ŁAGODNE TaoTao  
Słodko-Pikantny Sos Chili Wyśmienicie  
smakują ze Słodko-Pikantnym Sosem Chili  
TaoTao SHRIMP CRISPS 508042



1 2 1 2

88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2020

ZAUFALI NAM KONSUMENCI LAUR  
KONSUMENTA VIFON For Todey Since 1963  
PRAŻYNKI KREWETKOWE PIKANTNE OSTRE  
TaoTao Słodko-Pikantny Sos Chili Wyśmienicie  
smakują ze Słodko-Pikantnym Sosem  
Chili TaoTao HOT SHRIMP CRISPS 508047

Zespół Pieśni i Tańca „WOLBROMIACY” 513559

ŻARWOK CREATED BY TOM YEN 513763

żelove 510455



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.

446650A GRUNDIG (2020 04 20)
CFE: 27.05.01 9, 14, 18, 28

811810 SIGMA (2020 04 17) 7, 8
906062 XEOR (2019 11 29) 3
985793 armada (2020 06 11)

CFE: 25.07.01, 27.05.01 31
1156621 GOOSTA (2020 06 11) 31
1167402 FAUNUS (2020 06 10) 33
1329036 THE CELECTON (2020 05 14)

CFE: 07.05.05, 26.04.18, 
26.11.08, 29.01.12

35, 43, 45

1493817 Yummy Gummy (2019 12 20)
CFE: 27.05.02, 29.01.15 30,

1506142 THE CELECTON (2020 05 14) 35, 43, 45
1536889 IMPERIAL WARS  

(2020 02 18, 2019 08 19)
9, 28, 41

1536953 Stonetree (2020 05 26)
CFE: 06.01.02, 26.03.23 21

1537050 ORTHOMAT (2020 05 14) 27
1537061 W STORY (2020 03 31)

CFE: 27.05.17 11
1537064 WSAUD (2020 02 18, 2019 08 22) 9, 10, 35
1537071 DONGPU (2019 12 17)

CFE: 27.05.01 19
1537090 STARSTONE (2020 04 17) 12
1537091 Intretech (2020 05 26)

CFE: 27.05.01 9, 35
1537133 2020 05 08)

CFE: 28.05.00, 29.01.12 6, 19
1537185 ex (2020 04 16, 2020 03 24)

CFE: 27.05.01 9, 42
1537279 COLDISEPT (2020 04 21) 10
1537298 MADENA (2020 03 23) 5, 30
1537300 2020 04 15)

CFE: 26.11.07, 26.13.25 5

1537324 carrello (2020 02 14)
CFE: 18.01.19, 27.03.15 12, 20, 28, 35

1537454 Barista (2020 04 06, 2019 10 10) 31
1537475 EQT (2020 05 05, 2019 11 05) 12
1537493 HUMANCRAFT  

(2020 04 03, 2019 12 04)
35, 41, 42

1537589 HENGSHU (2020 05 29)
CFE: 26.01.18, 28.03.00 29

1537616 ibexa (2020 04 16, 2020 03 24)
CFE: 27.05.01 9, 42

1537687 SELFISH (2020 05 15) 3
1537693 EFIGALO (2020 05 13, 2019 11 13) 5
1537703 FDII FANGDAWANG (2020 04 15, 2019 12 31)

CFE: 27.05.09, 28.03.00 8
1537717 badea (2020 04 03) 11, 20
1537762 DIGITAL LIGHTCYCLER 

(2020 05 18, 2020 03 04)
1, 5, 9, 10

1537782 Scrunch (2020 04 22)
CFE: 27.05.02, 29.01.15 28

1537790 MULIN (2020 04 15)
CFE: 26.11.07, 27.05.01 9

1537830 2020 04 27)
CFE: 05.07.01, 26.13.25, 28.03.00 30

1537866 VNG (2019 04 
24, 2018 10 25)

4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

1537909 JELOY (2020 02 18, 2019 09 26) 20, 35
1537910 Mindful Skin (2020 05 05, 2020 01 16) 3
1537944 AM PM (2020 02 28, 2020 02 05)

CFE: 27.05.01 35
1538052 C (2019 06 05)

CFE: 27.01.25, 27.05.21 25, 28
1538102 VOOC (2020 04 14)

CFE: 01.15.03, 27.05.08 9
1538114 YOLO (2020 05 29)

CFE: 27.05.01 28



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1537762 

3  906062, 1537687, 1537910 

4  1537866 

5  1537298, 1537300, 1537693, 1537762 

6  1537133, 1537866 

7  811810, 1537866 

8  811810, 1537703 

9  446650A, 1536889, 1537064, 1537091, 1537185, 1537616, 1537762,
 1537790, 1537866, 1538102 

10  1537064, 1537279, 1537762 

11  1537061, 1537717, 1537866 

12  1537090, 1537324, 1537475, 1537866 

14  446650A 

16  1537866 

18  446650A 

19  1537071, 1537133 

20  1537324, 1537717, 1537909 

21  1536953 

25  1538052 

27  1537050 

28  446650A, 1536889, 1537324, 1537782, 1538052, 1538114 

29  1537589 

30  1493817, 1537298, 1537830 

31  985793, 1156621, 1537454 

33  1167402 

35  1329036, 1506142, 1537064, 1537091, 1537324, 1537493, 1537866,
 1537909, 1537944 

36  1537866 

37  1537866 

38  1537866 

39  1537866 

40  1537866 

41  1536889, 1537493, 1537866 

42  1537185, 1537493, 1537616, 1537866 

43  1329036, 1506142 

45  1329036, 1506142, 1537866



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.

507880 REWE-Zentral AG
2020 05 11 43

507975 PURISH GmbH
2020 06 22 3
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