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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 27 lipca 2020 r. Nr ZT30

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) 488458 (220) 2018 07 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) SERNIK MAMUSI
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lo-
dowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako 
lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, galaretki 
owocowe (jako słodycze).

(210) 498148 (220) 2019 04 03
(731) SKOTNICKI PIOTR AGENCJA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA TRANZAX, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VTL

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 6 drobne metalowe wyroby ślusarskie, 7 łożyska, 
komponenty do łożysk, rolki nośne do łożysk.

(210) 499018 (220) 2019 04 19
(731) WINNIK ARTUR MAL-WIN BIS, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW LEVEL PASJA-PROFESJONALIZM-LUKSUS

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiar-
skie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla 
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 7 matryce drukar-
skie, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), 
wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza (ma-
szynki do golenia), 9 dyski przenośne, 11 lampki na biurko, 
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w in-
nych klasach takie jak: zeszyty, bloki rysunkowe, bloki tech-
niczne, folia pakowa, folia pęcherzykowa. kartony do pako-
wania, oklejarki do taśmy, papier pakowy, taśmy dwustronne 
i torby papierowe, wizytówki, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, 

maszyny do pisania, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli) taki 
jak: długopisy, ołówki, flamastry, markery, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), czcionki drukarskie.

(210) 499927 (220) 2019 05 17
(731) WINNER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeLune

(531) 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, flamastry, gumki 
do ścierania, korektory w taśmie, materiały do rysowania, 
materiały do modelowania, materiały piśmienne, nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], piórniki, pastele (kredki), ołówki, 
ołówki automatyczne, przybory szkolne [artykuły szkolne], 
zeszyty, zakładki do książek, 18 chlebaki na ramię (torby), 
plażowe torby, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, 
sportowe torby, torby szkolne, tornistry szkolne, torby, torby 
na kółkach, torby turystyczne, torebki, walizki, walizy, 20 me-
ble dla dzieci, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, choinki 
z materiałów syntetycznych, dzwonki na choinkę.

(210) 499936 (220) 2019 05 17
(731) WINNER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cocomilo

(531) 27.05.01, 03.01.06, 24.09.07
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, flamastry, gumki 
do ścierania, korektory w taśmie, materiały do rysowania, 
materiały do modelowania, materiały piśmienne, nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], piórniki, pastele (kredki), ołówki, 
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ołówki automatyczne, przybory szkolne [artykuły szkolne], 
zeszyty, zakładki do książek, 18 chlebaki na ramię (torby), 
plażowe torby, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, 
sportowe torby, torby szkolne, tornistry szkolne, torby, torby 
na kółkach, torby turystyczne, torebki, walizki, walizy, 20 me-
ble dla dzieci, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, choinki 
z materiałów syntetycznych, dzwonki na choinkę.

(210) 501532 (220) 2019 08 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) DWOREK ZIEMIAŃSKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, wędliny, ekstrakty mięsne, 35 usługi marketingu, usługi 
reklamowe, przygotowywanie materiałów reklamowych, 
produkcja filmów reklamowych, wynajem powierzchni re-
klamowych, zakup powierzchni reklamowych, mediów, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kon-
ferencji, seminariów, kongresów, sympozjów w dziedzinie 
gastronomii.

(210) 501533 (220) 2019 08 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) ARS QULINARIA SOKOŁÓW
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, wędliny, ekstrakty mięsne, 35 usługi marketingu, usługi 
reklamowe, przygotowywanie materiałów reklamowych, 
produkcja filmów reklamowych, wynajem powierzchni re-
klamowych, zakup powierzchni reklamowych, mediów, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kon-
ferencji, seminariów, kongresów, sympozjów w dziedzinie 
gastronomii.

(210) 501823 (220) 2019 07 02
(731) ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AquaFlush

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 24.15.02, 
24.15.11, 26.11.12

(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, w szczególności dla dzieci i nie-
mowląt, do pielęgnacji dla seniorów, do higieny w tym 
do higieny intymnej, do demakijażu, ściereczki do czyszcze-
nia nasączane detergentami, w szczególności do pielęgnacji 
i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, 
kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych 
w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, 
ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i ka-
miennych, elementów z metali, bawełna dla celów kosme-

tycznych, wata do celów kosmetycznych, patyczki kosme-
tyczne, płatki kosmetyczne, płatki kosmetyczne nawilżane, 
płatki do demakijażu, płatki nawilżane dezodoryzujące, płatki 
kosmetyczne dla dzieci, płatki suche peelingujące, płatki na-
wilżane rewitalizujące, płatki nawilżane do demakijażu oczu, 
płatki nawilżane do zmywania paznokci, suche ściereczki 
peelingujące, chusteczki dezodorujące i antyperspiracyjne, 
chusteczki nawilżane peelingujące, jednorazowe ściereczki 
nasączane wodą kolońską, waciki dla celów kosmetycznych, 
5 artykuły higieniczne, patyczki higieniczne do czyszczenia 
uszu w tym także dla dzieci, 16 artykuły z papieru i celulozy 
do celów sanitarnych takie jak ręczniki papierowe, chusteczki 
do nosa papierowe lub z celulozy, papier toaletowy, papier 
toaletowy nawilżany, ściereczki do twarzy z papieru, 21 arty-
kuły do czyszczenia takie jak ściereczki gospodarcze suche, 
szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szorowania, 
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do polerowania, ście-
reczki do kurzu, ściereczki do szyb, ściereczki do przeciera-
nia okularów, ściereczki antystatyczne do użytku domowe-
go, ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki 
ochronne do prasowania, ściereczki do mycia naczyń, ścierki 
do osuszania szkła, ściereczki do mycia garnków, papierowe 
ściereczki do polerowania.

(210) 504352 (220) 2019 09 11
(731) SEKITA-PILCH MONIKA AKADEMIA MSP OCHRONY 

ZDROWIA I URODY, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Nanobrazja
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, elek-
troliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi kosme-
tyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgna-
cji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosme-
tyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usu-
wanie żylaków za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wy-
pełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetycz-
ne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje 
dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cel-
lulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, 
usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usłu-
gi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, 
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, 
zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą 
światła, gabinety pielęgnacji skóry, salony piękności, usługi 
salonów piękności, świadczenie usług przez salony piękno-
ści, udzielanie informacji związanych z usługami salonów 
piękności.

(210) 504501 (220) 2019 09 16
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SENSE STUDIO Yoga. Pilates. PT.

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplemen-
tów diety, produktów dietetycznych, artykułów sporto-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie bizne-
sowe w zakresie działalności marketingowej, zarządzanie 
działalnością handlową, promowanie wydarzeń specjal-
nych, 41 usługi w zakresie sportu i kultury, usługi edukacyj-
ne związane z jogą, trening medytacji, trening jogi, naucza-
nie i szkolenia, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka pilatesu, trening osobisty, usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakre-
sie diet, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, treningi zdrowotne i treningi 
fitness, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizycz-
ną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fit-
nessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], usługi w zakresie treningu fizycznego, do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakre-
sie treningu kondycyjnego, usługi treningowe w zakresie 
aerobiku, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, 
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi 
siłowni związane z treningiem siłowym, udostępnianie in-
formacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu 
on-line, udzielanie informacji związanych z treningiem fi-
zycznym za pośrednictwem strony internetowej online, 
obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, edukacja sportowa, 
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
organizacja imprez i konkursów sportowych, kursy szko-
leniowe dotyczące zajęć sportowych, świadczenie usług 
sportowych i rekreacyjnych, usługi trenerskie w zakresie 
zajęć sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń 
sportowych, usługi trenerów osobistych, 44 usługi dietety-
ków, masaż, masaż sportowy, informacje dotyczące masa-

żu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usłu-
gi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, pilates 
terapeutyczny, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne, plano-
wanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez die-
tetyków, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi w zakresie plano-
wania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, udzielanie informacji w zakresie suplemen-
tów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne].

(210) 505060 (220) 2019 10 01
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS TRINIDAD SCORPION PIEKIELNIE OSTRY HOT! 

SOSY OSTRE FIRMA ROLESKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.05, 05.09.15, 
25.01.15

(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 505256 (220) 2019 10 04
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SM Gostyń gostyńskie MLEKO zagęszczone 
słodzone Zawiera 8% tłuszczu i 20% suchej masy 
beztłuszczowej mleka. Pasteryzowane.

(531) 03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.15, 
27.07.01, 25.01.19, 06.19.11

(510), (511) 29 mleko zagęszczone słodzone, mleko zagęsz-
czone w tym także o obniżonej zawartości laktozy, mleko 
skondensowane.

(210) 506361 (220) 2019 11 04
(731) MECENATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, monety, elementy biżuterii, 
kamienie szlachetne, przedmioty wykonane z metali szla-
chetnych: amulety, zawieszki, bransoletki, łańcuszki, kolczy-
ki, dzieła sztuki z metali szlachetnych, krucyfiksy, medaliki, 
medale, medaliony, sztabki, popiersia, posążki, paski do ze-
garków, statuetki, szpilki ozdobne, spinki do mankietów, ró-
żańce, zapięcia o biżuterii, etui na biżuterię, 25 odzież, 35 po-
średnictwo handlowe w obrocie dziełami sztuki, artykułami 
wyposażenia wnętrz, wyrobami jubilerskimi, odzieżą, sprze-
daż dzieł sztuki w tym prowadzona za pomocą Internetu, 
sprzedaż mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, wyrobów 
jubilerskich, zegarków, metali szlachetnych, pojazdów, odzie-
ży, katalogów, albumów, usługi w zakresie reklamy, promocji 
i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamo-
wych, organizacja wystaw i pokazów reklamowych, usługi 
reklamy w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych doręczanie prospektów i pró-
bek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, 
edycja tekstów, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, tworzenie baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, reprezentowanie intere-
sów osób trzecich, zarządzanie galeriami oferującymi dzieła 
sztuki, administrowanie programami wymiany kulturalnej 
i edukacyjnej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-

starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
dekorowanie wystaw i wnętrz galerii, usługi franchizingu, 
zarządzanie galeriami prowadzącymi sprzedaż dzieł sztuki, 
wyrobów jubilerskich,zegarów, zegarków, artykułów wypo-
sażenia wnętrz, odzieży, pomoc w zarządzaniu galeriami 
prowadzącymi sprzedaż dzieł sztuki, artykułów wyposażenia 
wnętrz, wyrobów jubilerskich, odzieży, zegarków, 36 wycena 
dzieł sztuki, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, precjozów 
usługi ubezpieczeniowe w tym dotyczące dzieł sztuki, usługi 
usługi w zakresie sponsoringu w tym sponsoringu twórców, 
finansowanie działań związanych z organizowaniem szkół 
artystycznych i promowaniem sztuki w różnych kręgach od-
biorców, pozyskiwanie funduszy na określone cele i podział 
środków finansowych, zbiórki funduszy na rzecz prowadze-
nia akcji szkoleniowych, tworzenie funduszu stowarzyszenia 
i fundacji, 38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywanie 
serwerów, obsługa portali internetowych,świadczenie usług 
internetowych, doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania 
i nadzoru systemów internetowych, tworzenie i wdrażanie 
usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, pośred-
nictwo w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie 
obrotu towarami i usługami przy pomocy przekazu elektro-
nicznego, pośrednictwo w zawieraniu kontraktów przy po-
mocy przekazu elektronicznego, 41 organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe, prezentacja dzieł sztuki, usługi galerii sztuki, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby prezentacji sztuki, 
usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacji w dziedzi-
nie sztuki, organizowanie targów w celu prezentacji dzieł 
sztuki, organizowanie pokazów mody, 42 wzornictwo prze-
mysłowe, aranżacja wnętrz, dekoratorstwo, projektowanie.

(210) 506813 (220) 2019 11 15
(731) KUSIBAB RAFAŁ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWA RDD, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rdd retail design display

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiar-
skie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla 
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki proszkowe 
do nakładania aerozolem, powłoki, powłoki w proszku, proszki 
w postaci farby do stosowania jako powłoki, pieniące się far-
by do ochrony konstrukcji stalowych przed ogniem, 37 ma-
lowanie proszkowe, lakierowanie proszkowe, przygotowanie 
chemiczne powierzchni przed malowaniem/lakierowaniem, 
40 przygotowanie powierzchni i śrutowanie powierzchni, po-
wlekanie proszkowe, obróbka części metalowych w celu za-
pobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowe-
go i procesów powlekania proszkowego, malowanie sitodru-
kiem, barwienie metali [nie malowanie], konserwacja drewna 
[inna niż malowanie], obróbka i przetwarzanie materiałów, 
obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, nakładanie po-
włok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, 
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nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na ma-
szyny i narzędzia, pokrywanie powłoką galwaniczną, obróbka 
metali, nakładanie powłok na metale.

(210) 506868 (220) 2019 11 18
(731) PIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Piela Business Engineering
(510), (511) 35 doradztwo strategiczne, doradztwo w za-
kresie efektywności biznesowej, reklama i marketing, 36 do-
radztwo finansowe, 37 doradztwo inżynieryjne.

(210) 507060 (220) 2019 11 22
(731) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) VENUS BEAUTY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hur-
towej sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyj-
nego i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, wyrobów 
kosmetycznych, artykułów toaletowych i perfumeryjnych 
oraz do pielęgnacji ciała, mebli kosmetycznych, odzieży ko-
smetycznej i tekstyliów, pośrednictwo handlowe, doradztwo 
handlowe, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, po-
kazy towarów, promocja sprzedaży, zarządzanie siecią punk-
tów usługowych w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
sprzętu medycznego, kosmetycznego i do odnowy biologicz-
nej oraz wyrobów kosmetycznych, reklama i działalność infor-
macyjna i promocyjna dotycząca działalności gospodarczej, 
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, ko-
smetycznych, odnowy biologicznej i salonu piękności, pro-
mowanie działalności gospodarczej, promocja gospodarcza, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
doradztwo biznesowe, usługi menedżerskie, 41 szkolenia edu-
kacyjne, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie medycy-
ny, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie 
zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych 
i odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń 
medycznych, kosmetycznych, rehabilitacyjnych i do odnowy 
biologicznej, szkolenia w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej 
twarzy i ciała, makijażu, szkolenia w zakresie zabiegów pielę-
gnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy, szkolenia 
w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacji 
i depilacji, 44 usługi doradcze w zakresie sprzętu medyczne-
go, kosmetycznego, do odnowy biologicznej.

(210) 507061 (220) 2019 11 22
(731) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VB VENUS-BEAUTY.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hur-
towej sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyj-
nego i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, wyrobów 
kosmetycznych, artykułów toaletowych i perfumeryjnych 
oraz do pielęgnacji ciała, mebli kosmetycznych, odzieży 
kosmetycznej i tekstyliów, pośrednictwo handlowe, do-
radztwo handlowe, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub rekla-
mowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, zarządzanie 
siecią punktów usługowych w zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego i do od-
nowy biologicznej oraz wyrobów kosmetycznych, reklama 
i działalność informacyjna i promocyjna dotycząca działal-
ności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
usług medycznych, kosmetycznych, odnowy biologicznej 
i salonu piękności, promowanie działalności gospodarczej, 
promocja gospodarcza, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, doradztwo biznesowe, usługi 
menedżerskie, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, 
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, szkolenia w zakresie zabiegów medycznych, re-
habilitacyjnych, kosmetycznych i odnowy biologicznej, szko-
lenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych, kosmetycz-
nych, rehabilitacyjnych i do odnowy biologicznej, szkolenia 
w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, makijażu, 
szkolenia w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycz-
nych włosów i skóry głowy, szkolenia w zakresie dermatolo-
gii estetycznej i leczniczej, szkolenia w zakresie pielęgnacji 
dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacji i depilacji, 44 usługi 
doradcze w zakresie sprzętu medycznego, kosmetycznego, 
do odnowy biologicznej.

(210) 507359 (220) 2019 11 29
(731) LABUS HENRYK, DUDZICZ ALEKSANDRA DOM 

CZEKOLADY COFFEE & MORE SPÓŁKA CYWILNA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM CZEKOLADY ROZGOŚĆ SIĘ

(531) 29.01.12, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, kawa niena-
turalna, mąka i produkty zbożowe, miód, melasa (syropy), 
drożdże, sól, cynamon, ocet, sosy, przyprawy, lód, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 507784 (220) 2019 12 08
(731) PADUCHOWSKI PIOTR, MAZUR-PADUCHOWSKA 

ANNA EA KRAKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Ea EFEKTYWNA AUTOMATYZACJA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 7 maszyny specjalnego przeznaczenia: trawersy, 
uchwyty podciśnieniowe, urządzenia do transportu w tym 
podciśnieniowego materiałów sypkich, elementy automaty-
ki, pneumatyki, siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, 
silniki hydrauliczne, rozdzielacze hydrauliczne i pneumatycz-
ne, regulatory i dzielniki natężenia przepływu, hydrauliczne 
przekładnie planetarne, filtry do części maszyn i silników, 
absorbery, chwytaki, czujniki ciśnienia, zawory procesowe, 
złącza obrotowe, sprężyny gazowe, napędy obrotowe, me-
chaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne aparaty sterujące 
i regulacyjne procesami, aparaty do urządzeń cieplnych 
i chłodniczych, części składowe i wyposażenie wymienio-
nych maszyn, aparatów i przyrządów, 9 elektryczne przyrzą-
dy sterujące, elektryczne urządzenia do sterowania procesa-
mi, oprogramowanie do sterowania procesami, 12 aparaty, 
maszyny i urządzenia do transportu lądowego, powietrzne-
go i wodnego, części składowe i wyposażenie wymienio-
nych maszyn, aparatów i urządzeń, 35 doradztwo w zakre-
sie: zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, sprzedaż 
w tym przy użyciu środków telekomunikacji i Internetu: 
maszyn specjalnego przeznaczenia, trawersów, uchwytów 
podciśnieniowych, urządzeń do transportu w tym podci-
śnieniowego materiałów sypkich, elementów automatyki, 
elementów pneumatyki, siłowników hydraulicznych, pomp 
hydraulicznych, silników hydraulicznych, rozdzielaczy hy-
draulicznych i pneumatycznych, regulatorów i dzielników 
natężeń przepływu, hydraulicznych przekładni planetarnych, 
filtrów do części maszyn i silników, absorberów, chwytaków, 
czujników ciśnienia, zaworów procesowych, złączy obroto-
wych, sprężyn gazowych, napędów obrotowych, elemen-
tów do sterowania procesami produkcyjnymi, materiałów 
budowlanych, materiałów instalacyjnych, pojazdów, ele-
mentów maszyn budowlanych, profesjonalnych urządzeń 
i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego typu stacji 
naprawczych i diagnostycznych, usługi promocyjne i mar-
ketingowe, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi 
agencji importowych i eksportowych, wydawanie, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 42 usługi projektowania: maszyn, urządzeń, 
części zamiennych do maszyn i urządzeń, elementów linii 
produkcyjnych, programów komputerowych, ekspertyzy 
i opinie w zakresie technologii potwierdzone raportami, 
certyfikowanie sprawności części składowych maszyn i urzą-
dzeń po zrealizowanych naprawach i ich konserwacji zakoń-
czone wydaniem dokumentu potwierdzającego ich spraw-
ność, doradztwo w zakresie: maszyn, urządzeń, programów 
komputerowych.

(210) 508523 (220) 2019 12 29
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.15, 
17.01.09, 19.03.25, 02.01.24, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.06, 
26.01.16, 01.17.11, 01.17.25

(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, 
gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logicz-
ne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, 
zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabaw-
ki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki 
edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony 
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, 
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki 
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.

(210) 508524 (220) 2019 12 29
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.17.11, 01.17.25, 02.01.24, 02.01.30, 17.01.09, 19.03.25, 
26.01.06, 26.01.16, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.14, 26.04.15, 29.01.13

(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, 
gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logicz-
ne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, 
zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabaw-
ki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki 
edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony 
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, 
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki 
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.

(210) 508633 (220) 2020 01 02
 (310) 322626 (320) 2019 11 26 (330) IL
(731) REMEDIX CARE LTD, Ashdod, IL
(540) (znak słowny)
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(540) REMEDIX CARE
(510), (511) 5 roztwory do karmienia przez infuzję, witaminy, 
minerały i suplementy mikroelementów do infuzji, roztwo-
ry medyczne do infuzji, roztwory zawierające leki do infuzji, 
roztwory antybiotyków do infuzji, roztwory do hydratacji, 
roztwory do chemioterapii do infuzji, strzykawki wypełnio-
ne wodą fizjologiczną, strzykawki wypełnione preparatami 
farmaceutycznymi, materiały opatrunkowe, materiały do de-
zynfekcji, 10 strzykawki (puste) do użytku medycznego, 
strzykawki (puste) do infuzji, pojemniki do infuzji, akcesoria 
do mocowania do infuzji, zestawy do infuzji, pompy do kro-
plujących roztworów w infuzji, 35 usługi sprzedaży leków, 
preparatów farmaceutycznych i medycznych oraz wyrobów 
medycznych, prowadzenie sprzedaży leków i farmaceuty-
ków, 44 usługi farmaceutyczne, przygotowanie preparatów 
farmaceutycznych, preparatów medycznych i roztworów 
do infuzji, doradztwo farmaceutyczne i medyczne, przygo-
towywanie leków recepturowych.

(210) 508644 (220) 2020 01 02
 (310) 322627 (320) 2019 11 26 (330) IL
(731) REMEDIX CARE LTD, Ashdod, IL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RemediX care

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 roztwory do karmienia przez infuzję, witaminy, 
minerały i suplementy mikroelementów do infuzji, roztwo-
ry medyczne do infuzji, roztwory zawierające leki do infuzji, 
roztwory antybiotyków do infuzji, roztwory do hydratacji, 
roztwory do chemioterapii do infuzji, strzykawki wypełnio-
ne wodą fizjologiczną, strzykawki wypełnione preparatami 
farmaceutycznymi, materiały opatrunkowe, materiały do de-
zynfekcji, 10 strzykawki (puste) do użytku medycznego, 
strzykawki (puste) do infuzji, pojemniki do infuzji, akcesoria 
do mocowania do infuzji, zestawy do infuzji, pompy do kro-
plujących roztworów w infuzji, 35 usługi sprzedaży leków, 
preparatów farmaceutycznych i medycznych oraz wyrobów 
medycznych, prowadzenie sprzedaży leków i farmaceuty-
ków, 44 usługi farmaceutyczne, przygotowanie preparatów 
farmaceutycznych, preparatów medycznych i roztworów 
do infuzji, doradztwo farmaceutyczne i medyczne, przygo-
towywanie leków recepturowych.

(210) 508705 (220) 2020 01 05
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R SIEĆ HANDLOWA RABAT MARKET PLUS

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw 

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

(210) 509301 (220) 2020 01 21
(731) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MATECZNY ZDRÓJ
(510), (511) 5 wody mineralne do kąpieli leczniczych, na-
poje dietetyczne do celów leczniczych, nalewki dla celów 
leczniczych, sole do kąpieli z wód mineralnych, sole wód 
mineralnych, wody mineralne do celów leczniczych, 32 kok-
tajle bezalkoholowe, lemoniady, napoje bezalkoholowe, na-
poje izotoniczne, nektary owocowe [napoje], piwa, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej, soki owocowe [napoje], 
soki warzywne, syropy do napojów, syropy do lemoniad, 
wody gazowane, wody litowe, wody mineralne, wody so-
dowe, wody stołowe, wody źródlane, 35 prowadzenie hur-
towni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży deta-
licznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży 
wysyłkowej w zakresie następujących towarów: napoje bez-
alkoholowe w tym wody mineralne, wody sodowe, wody 
stołowe, wody źródlane i wody gazowane, prowadzenie 
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprze-
daży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: piwa, 
prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Inter-
net i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towa-
rów: produkty do wytwarzania wody mineralnej, prowadze-
nie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprze-
daży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: syropy 
do napojów.
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(210) 509559 (220) 2020 01 29
(731) BANASIK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWE POLFOL, Masłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLFOL OPAKOWANIA FOLIE

(531) 01.15.23, 16.01.16, 26.01.13, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 
27.01.06

(510), (511) 16 tworzywa sztuczne do pakowania, folie 
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pako-
wania lub zabezpieczania w transporcie, folie rozciągliwe 
do paletyzacji, folie termokurczliwe, folie do pakowania próż-
niowego, opakowania z folii z polipropylenu i polietylenu 
jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem i bez nadruku, z za-
mknięciem, z uchwytem, torebki polietylenowe z nadrukiem, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania na żyw-
ność, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania o pakowania, torby z tworzyw sztucznych 
do koszy na śmieci, torby reklamowe z nadrukiem, kształtki 
z tworzyw sztucznych formowane próżniowo i termicznie 
z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, worki 
z tworzyw sztucznych na odpady, 21 opakowania wykony-
wane z tworzyw sztucznych w postaci butelek, bidonów, 
kubków, miseczek, tacek, pudełek, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność oraz zamknięcia do tych opakowań zawarte 
w tej klasie, naczynia i pojemniki jednorazowe z tworzyw 
sztucznych, tace z tworzyw sztucznych do pakowania, tor-
by izotermiczne, 39 konfekcjonowanie towarów: pakowanie, 
przepakowywanie z możliwością odzyskiwania ściśle okre-
ślonych elementów zestawów, konfekcjonowanie zestawów 
z dowolną kombinacją sposobu i miejsca umieszczanych 
przedmiotów, insertowanie, zamieszczanie w dowolnym lub 
precyzyjnie określonym miejscu na produktach rozmaitych 
ulotek, broszur, ankiet, próbek, saszetek, kuponów, gadże-
tów, zakładanie obwolut w sposób dowolny na określone 
produkty, banderolowanie produktów: taśmami, gumkami, 
sznurkiem, etykietowanie i oklejanie produktów kodami, in-
deksami, naklejkami, foliowanie, pakowanie artykułów na za-
mówienie i według specyfikacji osób trzecich, 40 usługi 
w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, formowanie 
próżniowe i termiczne, wykonywanie nadruków na opako-
waniach, foliach, torebkach, torbach, laminowanie.

(210) 509791 (220) 2020 02 03
(731) PIĄTKOWSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EMILEX, 
Nasielsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Emilex obróbka skrawaniem

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, obróbka metalu, obróbka metalurgiczna.

(210) 509824 (220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Gdański Klub Sportowy „Wybrzeże” Gdańsk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albu-
my, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, 
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, 
periodyki, przenośne zestawy drukarskie, etykiety nie z ma-
teriału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, statu-
etki z papieru mach, blankiety, druki, formularze, fotografie, 
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty biuro-
we, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki 
do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, bro-
szury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki 
i dokumenty, kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier 
do pakowania, papier do pisania, stemple, podstawki pod 
kufle do piwa, przezrocza, publikacje, pudełka kartonowe 
lub papierowe, wzory do haftowania, 25 bandany na szyję, 
berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty 
sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, dżer-
seje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawa-
ty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, 
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla 
automobilistów, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie, 
paski, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 35 usługi obrotu han-
dlowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna, prasowa, kore-
spondencyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie spon-
sorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowa-
nie wizerunku we wszystkich środkach przekazu, 41 usługi 
w zakresie edukacji, fotoreportaże, imprezy sportowe, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, in-
struktaże, usługi poprawiania kondycji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie 
loterii, filmowanie na taśmach video, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie balów, organizowanie zawodów 
sportowych, rozrywki, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie zajęć sportowych, usługi dystrybucji biletów 
na imprezy sportowe.

(210) 509826 (220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.15, 24.01.05, 24.09.02, 24.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albu-
my, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, 
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, 
periodyki, przenośne zestawy drukarskie, etykiety nie z ma-
teriału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, statu-
etki z papieru mach, blankiety, druki, formularze, fotografie, 
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty biuro-
we, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki 
do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, bro-
szury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki 
i dokumenty, kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier 
do pakowania, papier do pisania, stemple, podstawki pod 
kufle do piwa, przezrocza, publikacje, pudełka kartonowe 
lub papierowe, wzory do haftowania, 25 bandany na szyję, 
berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty 
sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, dżer-
seje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawa-
ty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, 
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla 
automobilistów, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie, 
paski, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 35 usługi obrotu han-
dlowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna, prasowa, kore-
spondencyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie spon-
sorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowa-
nie wizerunku we wszystkich środkach przekazu, 41 usługi 
w zakresie edukacji, fotoreportaże, imprezy sportowe, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, in-
struktaże, usługi poprawiania kondycji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie 
loterii, filmowanie na taśmach video, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie balów, organizowanie zawodów 
sportowych, rozrywki, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie zajęć sportowych, usługi dystrybucji biletów 
na imprezy sportowe.

(210) 509827 (220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKS WYBRZEŻE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.16, 24.09.02, 24.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albu-
my, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, 
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, 
periodyki, przenośne zestawy drukarskie, etykiety nie z ma-
teriału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, statu-
etki z papieru mach, blankiety, druki, formularze, fotografie, 
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty biuro-
we, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki 
do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, bro-
szury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki 
i dokumenty, kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier 
do pakowania, papier do pisania, stemple, podstawki pod 
kufle do piwa, przezrocza, publikacje, pudełka kartonowe 
lub papierowe, wzory do haftowania, 25 bandany na szyję, 
berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty 
sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, dżer-
seje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawa-
ty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, 
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla 
automobilistów, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie, 
paski, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 35 usługi obrotu han-
dlowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna, prasowa, kore-
spondencyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie spon-
sorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowa-
nie wizerunku we wszystkich środkach przekazu, 41 usługi 
w zakresie edukacji, fotoreportaże, imprezy sportowe, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, in-
struktaże, usługi poprawiania kondycji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie 
loterii, filmowanie na taśmach video, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie balów, organizowanie zawodów 
sportowych, rozrywki, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie zajęć sportowych, usługi dystrybucji biletów 
na imprezy sportowe.

(210) 509832 (220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Gdańsk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albu-
my, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, 
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, 
periodyki, przenośne zestawy drukarskie, etykiety nie z ma-
teriału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, statu-
etki z papieru mach, blankiety, druki, formularze, fotografie, 
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty biuro-
we, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki 
do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, bro-
szury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki 
i dokumenty, kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier 
do pakowania, papier do pisania, stemple, podstawki pod 
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kufle do piwa, przezrocza, publikacje, pudełka kartonowe 
lub papierowe, wzory do haftowania, 25 bandany na szyję, 
berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty 
sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, dżer-
seje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawa-
ty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, 
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla 
automobilistów, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie, 
paski, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 35 usługi obrotu han-
dlowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna, prasowa, kore-
spondencyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie spon-
sorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowa-
nie wizerunku we wszystkich środkach przekazu, 41 usługi 
w zakresie edukacji, fotoreportaże, imprezy sportowe, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, in-
struktaże, usługi poprawiania kondycji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie 
loterii, filmowanie na taśmach video, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie balów, organizowanie zawodów 
sportowych, rozrywki, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie zajęć sportowych, usługi dystrybucji biletów 
na imprezy sportowe.

(210) 510414 (220) 2020 02 20
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) beauty in the city
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 510415 (220) 2020 02 20
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty in the city

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 02.09.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 510525 (220) 2020 03 27
(731) WITCZAK PAWEŁ PIOTR MODERN WIT, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MODERN WIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 12.01.99
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble domowe wykona-
ne z drewna, meble drewniane, meble, meble do wnętrz, 
meble kuchenne na wymiar, blaty kuchenne, szafki kuchen-
ne, stoły kuchenne, meble kuchenne, przymocowane szaf-
ki kuchenne, zestawy mebli kuchennych, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne z regulacją wysokości, ser-
wantki kuchenne, meble wielofunkcyjne, elementy meblo-
we, złącza do mebli, drzwiczki do mebli, ramy do mebli, pół-
ki do przechowywania, moduły do przechowywania, szafki 
do przechowywania, drzwi przesuwne do mebli, panele 
będące częściami mebli, drzwi do mebli ze szkła, meble wy-
konane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw 
sztucznych, meble domowe wykonane z drewna, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: wyroby 
stolarskie, meble domowe wykonane z drewna, meble drew-
niane, meble, meble do wnętrz, meble kuchenne na wymiar, 
blaty kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, meble 
kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli 
kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchen-
ne z regulacją wysokości, serwantki kuchenne, meble wie-
lofunkcyjne, elementy meblowe, złącza do mebli, drzwiczki 
do mebli, ramy do mebli, półki do przechowywania, modu-
ły do przechowywania, szafki do przechowywania, drzwi 
przesuwne do mebli, panele będące częściami mebli, drzwi 
do mebli ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, 
meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble domowe 
wykonane z drewna.

(210) 510851 (220) 2020 03 02
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SUSZONE POWIETRZEM AIR-DRIED 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA HIGH PROTEIN 
CHRUP’US GLUTEN FREE BEZ GLUTENU CHRUPIĄCE 
SALAMI CHIPS {CLASSIC} EXTRA CRISPY 100 g 
PRODUKTU UZYSKANO Z 246 g MIĘSA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 25.05.02
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty 
mięsne, wyroby na bazie mięsa.
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(210) 510883 (220) 2020 03 02
(731) BABIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria
(540) (znak słowny)
(540) MAPITO
(510), (511) 1 bazy nawozowe wykonane z wełny mine-
ralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane 
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, 35 usługi sprzedaży, reklamy 
i promocji towarów: bazy nawozowe wykonane z wełny mi-
neralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane 
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podło-
ża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży towarów: bazy nawozowe wykonane z wełny mi-
neralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane 
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 511062 (220) 2020 03 06
(731) MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ŻEGLARSTWA 

I TURYSTYKI WODNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giżycko

(540) (znak słowny)
(540) Oczy Mazur
(510), (511) 39 przechowywanie jednostek pływających, 
jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, przechowywanie łodzi, 
parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, 
usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], 
41 świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, obozy 
sportowe, obozy sportowe (organizowanie -), 43 usługi za-
kwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wa-
kacyjne.

(210) 511316 (220) 2020 03 11
(731) MNIEJ WIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.14, 02.09.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 511324 (220) 2020 03 11
(731) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) TURBOTŁUMACZENIA
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczenia online, symulta-
niczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, w tym oprogramowania i usług słu-
żących do tłumaczeń.

(210) 511327 (220) 2020 03 11
(731) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) dogadamycie
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczenia online, symulta-
niczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, w tym oprogramowania i usług słu-
żących do tłumaczeń.

(210) 511330 (220) 2020 03 11
(731) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dogadamycie

(531) 07.03.11, 26.02.01, 26.13.01, 24.17.02, 24.17.08, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczenia online, symulta-
niczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, w tym oprogramowania i usług słu-
żących do tłumaczeń.

(210) 511353 (220) 2020 03 11
(731) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC

(531) 07.03.11, 26.13.01, 26.02.01, 24.17.02, 24.17.08, 27.05.19, 
27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, świadczenie usług 
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w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczenia online, symulta-
niczne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, w tym oprogramowania i usług słu-
żących do tłumaczeń.

(210) 511468 (220) 2020 03 13
(731) WOJCZAL ARTUR WIDOCZNI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDOCZNI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama i usługi rekla-
mowe, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
reklama, kompilacja statystyk związanych z reklamą, udzie-
lanie informacji związanych z reklamą, reklama bizneso-
wych stron internetowych, reklama typu „płać za kliknię-
cie”, reklama w internecie dla osób trzecich, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców on-
-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, marketing internetowy, marketing ukie-
runkowany, marketing cyfrowy, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, analiza 
trendów marketingowych, usługi marketingu bezpośred-
niego, prowadzenie badań marketingowych, dostarcza-
nie informacji marketingowych, usługi agencji marketin-
gowych, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych 
marketingowych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, bada-
nia rynku i badania marketingowe, doradztwo marketingo-
we w zakresie mediów społecznościowych, usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
marketing bezpośredni, analizy w zakresie marketingu, ana-
liza w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, 
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, rekla-
ma za pomocą marketingu bezpośredniego, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, usługi 
badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji.

(210) 511541 (220) 2020 04 29
(731) PŁACHNO DOMINIK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Bogini

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 511664 (220) 2020 03 19
(731) LABORATOIRES THÉA, CLERMONT-FERRAND, FR
(540) (znak słowny)
(540) Blephamed Plus
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele do ką-
pieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, żele 
opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele 
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecz-
nicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, 
maści do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów 
kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki 
przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, 
antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty 
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, my-
dło do golenia, kadzidełka, kadzidła, kosmetyki do ozdabia-
nia, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, 
środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina kosme-
tyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, 
kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, 
kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, prepara-
ty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, bazy do perfum 
kwiatowych, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, 
fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, pu-
der do makijażu, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), 
mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpo-
towe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toale-
towe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji 
dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, 
płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomad-
ki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, 
ściereczki nasączone detergentami, środki do czyszczenia zę-
bów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeża-
cze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata 
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, 
sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do pa-
znokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki 
dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, żywność 
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dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje 
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple-
menty diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów 
farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, od-
żywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki 
z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycz-
nych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów 
farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farma-
ceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki 
bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, prepa-
raty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze.

(210) 511819 (220) 2020 03 25
(731) STAŃCZUK WALDEMAR ZAROBKOWY PRZEWÓZ 

TOWARÓW, Stare Iganie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZPT Waldemar Stańczuk

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 39 usługi transportowe.

(210) 512109 (220) 2020 04 01
(731) RUDY MAREK KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, usługi księgowe, pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji dla celów 
podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i spra-
wozdań finansowych, usługi konsultingowe w zakresie księ-
gowości, usługi z zakresu przygotowywania list płac, admi-
nistrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, usługi działu 
kadr, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo ekonomiczne, po-

zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, analizy 
kosztów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy 
rynkowe, audyt, wyceny działalności gospodarczej, przed-
siębiorstw, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, 
usługi rekrutacji pracowników, udostępnianie pracowników, 
usługi administracyjno - biurowe, opracowywanie doku-
mentów i analiz, usługi reklamowe, 36 analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, 
ekspertyzy do celów podatkowych, zarządzanie majątkiem 
i majątkiem nieruchomym, obsługa wierzytelności, zarzą-
dzanie finansami, 41 usługi edukacyjne, zwłaszcza w zakresie 
wiedzy podatkowej i prawnej, organizowanie konferencji, 
kongresów, seminariów i szkoleń w zakresie wiedzy po-
datkowej i prawnej, usługi wydawnicze, 45 usługi prawne, 
w tym zastępstwo prawne i procesowe, doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania i księgowości, usługi prawne 
związane z tworzeniem i rejestracją firm, sporządzanie analiz 
i opinii prawnych przez ekspertów, dostarczanie informacji 
prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, mediacje.

(210) 512116 (220) 2020 03 31
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SambucoVir Kids
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna 
przystosowana do celów medycznych, żywność do celów 
medycznych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zio-
ła do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty do celów medycznych, syropy, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych.

(210) 512127 (220) 2020 04 01
(731) 422POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 422POST

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 filmy wideo, kinematograficzne filmy, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane filmy, wstęp-
nie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane fil-
my kinowe, filmy rysunkowe animowane, nagrania dźwięko-
we, 35 reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama, 
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promocja, reklama i marketing stron internetowych online, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych, 
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, rozpowszechnianie danych związanych 
z reklamą, usługi reklamowe, w tym reklama online w sieci 
komputerowej, produkcja wizualnych materiałów reklamo-
wych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wi-
deo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w ce-
lach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach mar-
ketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków 
wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, produk-
cja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produk-
cja reklam telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych 
i radiowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, produkcja 
filmów reklamowych, 41 filmy kinowe (produkcja), świadcze-
nie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja efektów spe-
cjalnych do filmów, produkcja filmów, produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu 
na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań wideo, 
produkcja obrazów animowanych, produkcja prezentacji au-
diowizualnych, produkcja programów telewizyjnych do emi-
sji na urządzeniach mobilnych.

(210) 512135 (220) 2020 04 01
(731) WYSZKOWSKI OŚRODEK KULTURY HUTNIK, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA OBEREK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.03
(510), (511) 41 usługi artystów estradowych, usługi i prowa-
dzenie koncertów.

(210) 512136 (220) 2020 04 01
(731) WYSZKOWSKI OŚRODEK KULTURY HUTNIK, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWIA SYLABA WYSZKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
24.01.03, 24.17.10, 24.17.13

(510), (511) 41 usługi artystów estradowych, usługi i prowa-
dzenie koncertów.

(210) 512226 (220) 2020 04 03
(731) BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Śmiałowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI COOKER ECO-GRILL BEYSTER MANUFACTURER 

OF INNOVATIVE FIRE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18, 01.15.05, 
08.05.01, 08.05.03

(510), (511) 4 podpałki, podpałki do grilla, podpałki stałe, 
podpałki płynne, węgiel drzewny do grillowania, brykiety 
do grilla, środki ograniczające zapylenie, substancje stoso-
wane do wiązania pyłu, środki polepszające spalanie, dodatki 
niechemiczne do środków poprawiających spalanie, dodatki 
paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządze-
niach do spalania paliw, preparaty wspomagające spalanie 
paliw, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośred-
nictwem Internetu, następujących towarów: podpałek, pod-
pałek do grilla, podpałek stałych, podpałek płynnych, węgla 
drzewnego do grillowania, brykietów do grilla, środków 
ograniczających zapylenie, substancji stosowanych do wią-
zania pyłu, środków polepszających spalania, dodatków 
niechemicznych do środków poprawiających spalanie, do-
datków paliwowych zapobiegających osadzaniu się popiołu 
w urządzeniach do spalania paliw, preparatów wspomagają-
cych spalanie paliw, grilli jednorazowych, środków do czysz-
czenia grilli, środków do czyszczenia szyb kominkowych, 
środków do czyszczenia kominków, pieców i przewodów 
kominowych, akcesoria do obsługi grillów, doradztwo w za-
kresie podpałek do grillów i urządzeń do grillowania, organi-
zowanie wystaw i promocja w zakresie urządzeń, podpałek 
i sprzętu do grillowania.

(210) 512235 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM

(531) 05.03.14, 05.07.13, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego, za-
rządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prowadzenie sklepów i stoisk 
z winem, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym 
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on-line winem, usługi reklamowe, usługi marketingowe, in-
formacje handlowe i porady udzielane konsumentom, prace 
biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 512277 (220) 2020 05 05
(731) BRYŁA ŁUKASZ SPARKLE, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARKLE Lash Book notatnik dla stylistek

(531) 02.03.01, 02.09.04, 27.05.01, 29.01.14, 02.03.23, 17.02.02
(510), (511) 16 notatniki w tym notatniki dla stylistek, formu-
larze, karty papierowe wpinane do notatników dla stylistek, 
obwoluty na luźne kartki, kalendarze, katalogi, foldery, ulotki, 
torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, opako-
wania wykonane z kartonu i papieru.

(210) 512291 (220) 2020 04 06
(731) SANTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 5 jednorazowe materiały higieniczne dla celów 
medycznych, środki sanitarne stosowane w higienie osobi-
stej, chusteczki i ściereczki nawilżane antybakteryjne do de-
zynfekowania rąk i powierzchni.

(210) 512341 (220) 2020 04 07
(731) Wojda Bartosz KANCELARIA ADWOKACKA MEC. 

BARTOSZ WOJDA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LWY PALESTRY

(531) 03.01.01, 03.01.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi adwokackie.

(210) 512376 (220) 2020 04 07
(731) INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków; INPOST SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) InPost Urząd24
(510), (511) 6 sejfy, szafy pancerne, skrzynki metalowe, po-
jemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania 
i wydawania paczek i przesyłek, 7 automaty sprzedające, 
urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe 
służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek 
i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 automaty mecha-
niczne i elektroniczne służące do przyjmowania sortowania 
i wydawania paczek i przesyłek, bankomaty jako urządzenia 
automatyczne do świadczenia usług bankowych, finanso-
wych, sprzedaży i pomocniczych, bankomaty jako urządze-
nia automatyczne do obsługi magnetycznych i elektronicz-
nych kart płatniczych oraz przeliczania wartości w postaci 
pieniądza i jego odpowiedników, liczarki do banknotów, 
liczarki do monet, komputery, urządzenia do pakowania 
monet i banknotów, automaty do sortowania monet, auto-
maty do wydawania pieniędzy, automaty do rozmieniania 
pieniędzy, automaty do frankowania i sortowania poczty, 
urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe 
służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek 
i przesyłek oraz części do tych urządzeń, programy kompute-
rowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania 
za pośrednictwem SMS lub Internetu, 35 sprzedaż przy uży-
ciu mechanicznych i elektronicznych automatów artykułów 
spożywczych, farmaceutycznych i papierniczych, wynajmo-
wanie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu 
materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogło-
szeń reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamo-
wych, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przecho-
wywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycz-
nych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie 
przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512431 (220) 2020 04 09
(731) ADPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA DLA RODZINY

(531) 09.07.17, 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi aptek, aptek internetowych i punktów 
aptecznych w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych, suplementów diety, środków sani-
tarnych, artykułów zielarskich, materiałów opatrunkowych, 
środków dentystycznych, środków do dezynfekcji, zaopa-
trzenia medycznego, wyrobów medycznych, aparatury me-
dycznej i diagnostycznej, środków ochrony indywidualnej 
oraz kosmetyków i artykułów higienicznych, usługi związane 
ze sprzedażą detaliczną, hurtową, a także za pośrednictwem 
sklepów internetowych oraz narzędzi on-line: produktów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych, suplementów diety, 
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środków sanitarnych, artykułów zielarskich, materiałów opa-
trunkowych, środków dentystycznych, środków do dezyn-
fekcji, zaopatrzenia medycznego, wyrobów medycznych, 
aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony 
indywidualnej oraz kosmetyków i artykułów higienicznych, 
usługi w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej 
i hurtowej sprzedaży, usługi reklamowe dotyczące produk-
tów farmaceutycznych, 44 usługi farmaceutyczne, usługi 
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne 
w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi dorad-
cze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, porady aptekar-
skie, usługi doradztwa farmaceutycznego, informacja i usłu-
gi udzielania porad oraz konsultacji związanych z ochroną 
zdrowia, urodą, produktami farmaceutycznymi, kosmety-
kami, wyrobami i aparaturą medyczną oraz diagnostyczną, 
wydawanie środków farmaceutycznych, usługi medyczne 
i weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
udzielanie informacji medycznej.

(210) 512442 (220) 2020 04 09
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEETS Z KAPSUŁKĄ

(531) 26.01.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.25, 26.04.02
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, ty-
toń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń 
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), 
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym 
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, 
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, 
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrze-
wania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu 
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory za-
wierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicz-
nych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektro-
niczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych 
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 512625 (220) 2020 04 17
(731) NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blockchain neXt

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna, elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, 42 projektowanie, opracowywanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, integracja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie graficzne.

(210) 512813 (220) 2020 04 23
(731) FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H humanites SPÓJNE PRZYWÓDZTWO CZŁOWIEK 

I TECHNOLOGIA

(531) 02.09.25, 02.03.01, 26.04.08, 26.03.03, 26.04.14, 27.05.01, 
27.05.21, 29.01.15

(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], eduka-
cja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu 
o zrównoważony rozwój człowieka, doradztwo zawodowe, 
informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów 
[szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(210) 512972 (220) 2020 04 28
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUNT TO URODZAJ
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(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, w tym nawozy 
organiczne, nawozy mineralne, nawozy mineralno - orga-
niczne, nawozy jednoskładnikowe, nawozy wieloskładni-
kowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków che-
micznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi 
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa leśnictwa.

(210) 512984 (220) 2020 04 29
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 513000 (220) 2020 04 30
(731) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMPINOSKIE

(531) 03.04.07, 03.04.26, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 513044 (220) 2020 05 04
(731) HAS AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) animush
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, bidony [puste], butelki na wodę, ceramika do użyt-
ku kuchennego, filiżanki i kubki, kubki, kubki ceramiczne, 
naczynia ceramiczne, 25 artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, bielizna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, blu-
zy z kapturem, dżinsy, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki 
do jogi, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, 
krótkie spodnie, legginsy, letnie sukienki, narzutki na ra-
miona [odzież], odzież codzienna, odzież damska, odzież 
dla małych dzieci, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież gimnastyczna, odzież 

haftowana, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, płaszcze dam-
skie, podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rę-
kawów, podkoszulki z długimi rękawami, poncza, rękawiczki, 
skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, sukienki damskie, 
sukienki dla niemowląt i małych dzieci, swetry, szaliki, szorty, 
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], ubrania codzienne, 
wygodne luźne spodnie, berety, czapki baseballowe, czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki jako 
nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia 
głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, opaski na głowę [odzież], okrycia głowy z dasz-
kiem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich.

(210) 513059 (220) 2020 05 05
(731) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

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

(531) 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycz-
nych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie 
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.
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(210) 513149 (220) 2020 05 05
(731) PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA, 

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

(531) 01.07.12, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 27.01.06, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: stereoskopy, optyczne 
artykuły, laboratoryjne urządzenia optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, mikroskopy, obiektywy do mikrosko-
pów, pryzmaty do mikroskopów, reflektory do mikrosko-
pów, urządzenia oświetleniowe do mikroskopów, statywy 
manipulacyjne do mikroskopów, kondensory do mikrosko-
pów, urządzenia i przyrządy do mikroskopii, szkiełka przed-
miotowe do mikroskopów, tubusy obiektywów do mikro-
skopów, przyrządy do obrazowania, urządzenia do obrazo-
wania elektronicznego, urządzenia do spektrometrii, cyfro-
we aparaty fotograficzne, oprogramowanie laboratoryjne, 
oprogramowanie bio-informatyczne, 37 konserwacja i na-
prawa laboratoryjnych urządzeń optycznych, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa 
mikroskopów.

(210) 513157 (220) 2020 05 07
(731) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) PWDRS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, produkty do pielęgnacji skóry i ciała, mianowicie 
środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, pre-
paraty przeciwdziałające starzeniu się skóry twarzy, produkty 
przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie: kremy przeciwsta-
rzeniowe do ciała, płyny, żele, olejki, środki czyszczące, my-
dła do ciała, peelingi, środki nawilżające, odżywki do skóry, 
środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty do pielę-
gnacji skóry usuwające zmarszczki, środki do stosowania 
miejscowego na skórę szyi, mianowicie: płyny, kremy, żele, 
olejki, środki czyszczące, peelingi, środki nawilżające, odżyw-
ki do skóry, środki zmiękczające skórę [emolienty] i preparaty 
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki do stosowania 
na skórę szyi, nielecznicze środki na rozstępy skórne, miano-
wicie: płyny, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, 
środki nawilżające, odżywki do skóry, środki zmiękczające 
skórę [emolienty] i preparaty do pielęgnacji skóry usuwające 
zmarszczki do dostosowania na rozstępy skórne, nieleczni-
cze środki na cellulit, mianowicie: płyny, kremy, żele, olejki, 
środki czyszczące, środki nawilżające, odżywki do skóry 
zmniejszające cellulit, środki wybielające i/lub rozjaśniające 
skórę, mianowicie: płyny, kremy, żele, olejki, środki czysz-
czące, nawilżające, odżywki do skóry do wybielania i rozja-
śniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów, mianowicie: 
spraye do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki 
do włosów i żele do włosów, mydła, mianowicie: mydła prze-
ciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, 
olejki eteryczne, płyny do włosów, środki do czyszczenia 
zębów, kremy do twarzy i ciała, płyny do mycia ciała, szam-
pony, środki nawilżające do ciała, woda kolońska, woda per-
fumowana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku 
osobistego.

(210) 513195 (220) 2020 05 07
(731) TRZESZCZAK AGNIESZKA, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUM ACADEMY

(531) 22.01.21, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania wideo z muzyką, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z mu-
zyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, 41 usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, 
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacji w dziedzinie 
sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie konkursów[edukacja lub 
rozrywka], organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizo-
wanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród, organizowanie ceremonii roz-
dania nagród, organizowanie ceremonii przyznania nagród 
za osiągnięcia.

(210) 513208 (220) 2020 05 06
(731) RECANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLO COOK
(510), (511) 29 produkty mleczne, jogurty, mięso, wędliny, 
ryby, owoce morza, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, sery, 30 ciasta, słodycze, sosy.

(210) 513209 (220) 2020 05 06
(731) RECANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLO PORTAL
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, telemarketing, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży 
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
39 dostawa żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie przesyłek 
z żywnością, dostarczanie gotowych posiłków.

(210) 513217 (220) 2020 05 06
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BZK NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 16 druki i broszury w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości, wizytówki, papierowe foldery i kalendarze, 
druki firmowe, druki ofertowe, 35 usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, analizy marketingowe, sprzedaż 
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aukcyjna nieruchomości, administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, usługi 
agencji reklamowych i informacji handlowej w zakresie 
nieruchomości, usługi analizy trendów marketingowych 
na rynku nieruchomości, analizy danych badań rynko-
wych, badania dotyczące cen, badania opinii publicznej, 
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo 
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, usługi 
public relations, 36 zarządzanie i administrowanie nieru-
chomościami oraz zarządzanie inwestycjami w nierucho-
mości, zarządzanie portfelem nieruchomości, agencje 
nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa nie-
ruchomości, w tym pozostających na własność, nabywa-
nie, organizowanie i pomoc w zakupie nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, 
wycena finansowa nieruchomości, usługi powiernictwa, 
ubezpieczenia majątkowe, inwestowanie w nieruchomo-
ści, usługi kredytowania, organizowanie wynajmu lokali 
i obiektów, organizowanie ograniczonej własności nieru-
chomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, usługi doradztwa w zakre-
sie inwestowania w nieruchomości i rozbudowy nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, usługi agencji nieruchomo-
ści w obrocie ziemią, budynkami i obiektami użyteczności 
publicznej, usługi leasingu w zakresie obrotu nierucho-
mościami, 37 usługi w zakresie remontu nieruchomości, 
usługi nadzoru budowlanego w realizacji projektów dot. 
nieruchomości, 42 planowanie budowy nieruchomości, 
usługi projektowe i architektoniczne w związku z nieru-
chomościami, ekspertyzy i opinie z zakresu nieruchomo-
ści, doradztwo architektoniczne.

(210) 513218 (220) 2020 05 08
(731) CDF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) CDF ARCHITEKCI
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi archi-
tektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie przygotowy-
wania planów architektonicznych, usługi doradcze dotyczą-
ce architektury, usługi projektowania dotyczące architektury, 
przygotowywanie projektów architektonicznych, projek-
towanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architek-
toniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków komercyjnych, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzi-
nie projektowania architektonicznego za pośrednictwem 
strony internetowej, badania architektoniczne, projektowa-
nie budowlane, przygotowanie projektów urbanistycznych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
mieszkalnych, opracowanie inwentaryzacji budowlanych, 
projektowanie z wykorzystaniem modelu BIM (modelowa-
nie informacji o budynku) w zakresie architektury, konstrukcji 
budowlanych, konstrukcji drogowych, instalacji sanitarnych 
i instalacji elektrycznych.

(210) 513219 (220) 2020 05 06
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) BZK SOLAR
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej (jako towar), 9 elektryczne urządzenia fotowol-
taiczne i aparatura do wytwarzania, sterowania przepły-
wem oraz przetwarzaniem promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, ogniwa słoneczne z krzemu kry-
stalicznego, kolektory słoneczne do wytwarzanie energii 
elektrycznej, generatory wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, baterie słoneczne, instalacje i modu-
ły fotowoltaiczne, osprzęt i oprogramowanie do realizacji 
instalacji i sterowania systemami solarnymi, 16 instrukcje 
na nośnikach papierowych dotyczące fotowoltaiki i jej sto-
sowania, drukowane informatory, kalendarze, ulotki i mate-
riały szkoleniowe, wizytówki, druki firmowe, 35 zarządzanie 
działalnością gospodarczą elektrowni słonecznych i zużycia 
energii, organizowanie zakupów i doradztwo w tym zakresie, 
także świadczone on-line, marketing bezpośredni w sekto-
rze energetycznym, dostarczanie on-line informacji o rynku 
produktów i usług dotyczących sektora energetycznego, 
organizowanie transakcji handlowych dla osób trzecich po-
przez punkty sprzedaży w sektorze energetycznym, media-
cja i zawieranie kontraktów handlowych oraz gromadzenie 
i udostępnianie informacji handlowych dla tego sektora, 
usługi promocji sprzedaży w sektorze energetycznym, usłu-
gi doradcze i mediacyjne w zawieraniu kontraktów na rzecz 
sektora energetycznego, usługi on-line i off-line sprzedaży 
detalicznej dotyczącej urządzeń, aparatury, monitorowania, 
sterowania i dystrybucji energii elektrycznej, organizowanie 
udziału w targach handlowych i ekspozycjach w dziedzinie 
energii solarnej, agencje importowo - eksportowe w dziedzi-
nie energii elektrycznej, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług związanych 
z energetyką solarną, usługi kapitałowe dotyczące parków 
słonecznych, zarządzanie funduszami w zakresie udziałów 
w parkach słonecznych i elektrowniach słonecznych, usłu-
gi wynajmowania parków słonecznych, doradztwo w dzie-
dzinie finansowania, zarządzanie udziałami w przedsię-
wzięciach w zakresie wykorzystywania energii słonecznej, 
37 usługi instalacyjne systemów zasilania energią słoneczną 
instalacja systemów paneli słonecznych, montaż i konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do oszczę-
dzania energii, instalacja systemów inżynierii środowiska, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiek-
tach przemysłowych, konserwacja i naprawa instalacji ener-
gii słonecznej, 38 zapewnianie dostępu do komputerowych 
baz danych w dziedzinie dystrybucji i gromadzenia danych 
dotyczących cen i danych statystycznych sektora energe-
tyki solarnej, 39 dystrybucja i dostawy energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, leasing energii elektrycznej i urzą-
dzeń generujących energię elektryczną ze źródeł solarnych, 
40 wytwarzanie i generowanie energii elektrycznej za po-
mocą fotowoltaicznych systemów energii słonecznej oraz 
elektrowni słonecznych, 42 projektowanie i opracowywanie 
systemów do wytwarzania energii elektrycznej, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regu-
lacji i monitorowania systemów energii słonecznej, badania 
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, usługi doradztwa technologicz-
nego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowa-
niami projektów technicznych dotyczących efektywnego 
wykorzystywania energii solarnej.
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(210) 513220 (220) 2020 05 08
(731) CDF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDF ARCHITEKCI

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 
26.11.06, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi archi-
tektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie przygotowy-
wania planów architektonicznych, usługi doradcze dotyczą-
ce architektury, usługi projektowania dotyczące architektury, 
przygotowywanie projektów architektonicznych, projek-
towanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architek-
toniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków komercyjnych, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzi-
nie projektowania architektonicznego za pośrednictwem 
strony internetowej, badania architektoniczne, projektowa-
nie budowlane, przygotowanie projektów urbanistycznych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
mieszkalnych, opracowanie inwentaryzacji budowlanych, 
projektowanie z wykorzystaniem modelu BIM (modelowa-
nie informacji o budynku) w zakresie architektury, konstrukcji 
budowlanych, konstrukcji drogowych, instalacji sanitarnych 
i instalacji elektrycznych.

(210) 513221 (220) 2020 05 06
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13, 07.01.24
(510), (511) 16 druki i broszury w zakresie sprzedaży nieru-
chomości, wizytówki, papierowe foldery i kalendarze, druki 
firmowe, druki ofertowe, 35 usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, analizy marketingowe, sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamo-
wych i informacji handlowej w zakresie nieruchomości, usłu-
gi analizy trendów marketingowych na rynku nieruchomości, 
analizy danych badań rynkowych, badania dotyczące cen, 
badania opinii publicznej, dokonywanie uzgodnień w za-
kresie reklamy, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie 
franchisingu, usługi public relations, 36 zarządzanie i admini-
strowanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości, w tym pozostających na własność, nabywa-
nie, organizowanie i pomoc w zakupie nieruchomości, finan-
sowanie nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, wycena 

finansowa nieruchomości, usługi powiernictwa, ubezpie-
czenia majątkowe, inwestowanie w nieruchomości, usługi 
kredytowania, organizowanie wynajmu lokali i obiektów, or-
ganizowanie ograniczonej własności nieruchomości, usługi 
doradcze w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, usługi doradztwa w zakresie inwestowania w nie-
ruchomości i rozbudowy nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
usługi agencji nieruchomości w obrocie ziemią, budynkami 
i obiektami użyteczności publicznej, usługi leasingu w zakre-
sie obrotu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie remontu 
nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w realizacji 
projektów dot. nieruchomości, 42 planowanie budowy nie-
ruchomości, usługi projektowe i architektoniczne w związku 
z nieruchomościami, ekspertyzy i opinie z zakresu nierucho-
mości, doradztwo architektoniczne.

(210) 513222 (220) 2020 05 06
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.04.02, 01.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej (jako towar), 9 elektryczne urządzenia fotowol-
taiczne i aparatura do wytwarzania, sterowania przepły-
wem, oraz przetwarzaniem promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, ogniwa słoneczne z krzemu kry-
stalicznego, kolektory słoneczne do wytwarzanie energii 
elektrycznej, generatory wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, baterie słoneczne, instalacje i modu-
ły fotowoltaiczne, osprzęt i oprogramowanie do realizacji 
instalacji i sterowania systemami solarnymi, 16 instrukcje 
na nośnikach papierowych dotyczące fotowoltaiki i jej sto-
sowania, drukowane informatory, kalendarze, ulotki i mate-
riały szkoleniowe, wizytówki, druki firmowe, 35 zarządzanie 
działalnością gospodarczą elektrowni słonecznych i zużycia 
energii, organizowanie zakupów i doradztwo w tym zakresie, 
także świadczone on-line, marketing bezpośredni w sekto-
rze energetycznym, dostarczanie on-line informacji o rynku 
produktów i usług dotyczących sektora energetycznego, 
organizowanie transakcji handlowych dla osób trzecich po-
przez punkty sprzedaży w sektorze energetycznym, media-
cja i zawieranie kontraktów handlowych oraz gromadzenie 
i udostępnianie informacji handlowych dla tego sektora, 
usługi promocji sprzedaży w sektorze energetycznym, usłu-
gi doradcze i mediacyjne w zawieraniu kontraktów na rzecz 
sektora energetycznego, usługi on-line i offline sprzedaży 
detalicznej dotyczącej urządzeń, aparatury, monitorowania, 
sterowania i dystrybucji energii elektrycznej, organizowanie 
udziału w targach handlowych i ekspozycjach w dziedzinie 
energii solarnej, agencje importowo-eksportowe w dziedzi-
nie energii elektrycznej, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług związanych 
z energetyką solarną, usługi kapitałowe dotyczące parków 
słonecznych, zarządzanie funduszami w zakresie udziałów 
w parkach słonecznych i elektrowniach słonecznych, usłu-
gi wynajmowania parków słonecznych, doradztwo w dzie-
dzinie finansowania, zarządzanie udziałami w przedsię-
wzięciach w zakresie wykorzystywania energii słonecznej, 
37 usługi instalacyjne systemów zasilania energią słoneczną 
instalacja systemów paneli słonecznych, montaż i konserwa-
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cja instalacji fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do oszczę-
dzania energii, instalacja systemów inżynierii środowiska, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiek-
tach przemysłowych, konserwacja i naprawa instalacji ener-
gii słonecznej, 38 zapewnianie dostępu do komputerowych 
baz danych w dziedzinie dystrybucji i gromadzenia danych 
dotyczących cen i danych statystycznych sektora energe-
tyki solarnej, 39 dystrybucja i dostawy energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, leasing energii elektrycznej i urzą-
dzeń generujących energię elektryczną ze źródeł solarnych, 
40 wytwarzanie i generowanie energii elektrycznej za po-
mocą fotowoltaicznych systemów energii słonecznej oraz.
elektrowni słonecznych, 42 projektowanie i opracowywanie 
systemów do wytwarzania energii elektrycznej, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regu-
lacji i monitorowania systemów energii słonecznej, badania 
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, usługi doradztwa technologicz-
nego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowa-
niami projektów technicznych dotyczących efektywnego 
wykorzystywania energii solarnej.

(210) 513224 (220) 2020 05 06
(731) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) FREZZE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, pro-
dukty alkoholowe do przygotowywania napojów.

(210) 513231 (220) 2020 05 07
(731) POMERANIA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowny)
(540) PLATINUM REWAL
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, motele, rezerwacja i wy-
najmowanie pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach oraz 
kwaterach, organizowanie zakwaterowania osób indywidu-
alnych oraz grup, usługi gastronomiczne.

(210) 513233 (220) 2020 05 07
(731) SOTI NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy, czekolada pitna.

(210) 513257 (220) 2020 05 08
(731) WEISS ILONA, Latchorzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ILONA Weiss WEISS

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.06
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, usługi do-
radcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi w zakresie badań opinii publicznej, ba-
dań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, 
analizy kosztów i analiz rynkowych, 36 usługi finansowe, 
finansowe usługi konsultingowe, planowanie i zarządzanie 
finansowe, zarządzanie finansowe funduszami i rachunka-
mi pieniężnymi, zarządzanie finansowe za pośrednictwem 
internetu, zarządzanie majątkiem, kapitałem, inwestycjami 
i ryzykiem finansowym, 41 usługi edukacyjne i szkolenio-
we, organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów 
i sympozjów, usługi edukacyjne w zakresie biznesu, ekono-
mii, technologii informacyjnej, oprogramowania i systemów 
komputerowych, usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, 
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, produkcja filmów i seriali, udostęp-
nianie filmów on-line, dostarczanie usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych 
usług edukacyjnych w systemie on-line, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, 42 usługi konsultacyjne w zakresie technologii 
i informatyki, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące 
programów komputerowych, badań technologicznych, 
oprogramowania, programowania komputerów, sieci kom-
puterowych i informatycznych, usługi doradcze w dziedzinie 
opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogra-
mowania.

(210) 513273 (220) 2020 05 11
(731) PODOBIEŃSKI PAWEŁ MATEUSZ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTURION DIGITAL STORE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 dopasowane pokrowce na komputery, futera-
ły na komputery przenośne, komputery, komputery cienki 
klient, komputery do nawigacji samochodowej, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery i sprzęt 
komputerowy, komputery kieszonkowe do robienia notatek, 
komputery kieszonkowe [PDA], komputery osobiste, kompu-
tery podróżne, komputery przenośne, komputery przenośne 
[laptopy], komputery przenośne [notebooki], komputery 
przenośne [podręczne], komputery typu all-in-one, kompu-
tery typu mainframe, nawigacja (urządzenia do -) dla pojaz-
dów [komputery pokładowe], netbooki [komputery], pod-
ręczne komputery, podręczne komputery PC, pokrowce 
na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, pokrowce 
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przeciwkurzowe na komputery, przenośne komputery, urzą-
dzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], 
torby antystatyczne, torby do noszenia komputerów, torby 
na aparaty fotograficzne, torby specjalnie przystosowane 
do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, elek-
troniczne zasilacze, urządzenia do nieprzerywalnego zasila-
nia energii [zasilacze UPS], zasilacze awaryjne UPS, zasilacze 
do smartfonów, zasilacze sieciowe, zasilacze sieciowe [bate-
rie], zasilacze sieciowe [transformatory], baterie, baterie aku-
mulatorowe litowe, baterie do elektronicznych papierosów, 
baterie do elektronicznych przyborów dla palaczy, baterie 
do telefonów, baterie do telefonów komórkowych, baterie 
do waporyzatorów, baterie dodatkowe do telefonów komór-
kowych, baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jo-
nowe, jednostki zasilania [baterie], ładowalne baterie elek-
tryczne, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycz-
nego [baterie], chłodzenie wodne do procesorów, napędy 
optyczne do przechowywania danych, zewnętrzne dyski 
twarde do komputerów, elektroniczne stacje dokujące, gło-
śnikowe stacje dokujące, komputerowe stacje dokujące, 
przenośne głośnikowe stacje dokujące, stacje dokujące, sta-
cje dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, stacje do-
kujące do laptopów, stacje dokujące do odtwarzaczy mp3, 
stacje dokujące do smartfonów, stacje dokujące do table-
tów, stacje dokujące do telefonów komórkowych, edukacyj-
ne oprogramowanie komputerowe, firmware (oprogramo-
wanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do pa-
pierosów elektronicznych, gry wideo nagrane na dysku 
[oprogramowanie komputerowe], interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie multi-
medialne do rozgrywania gier, komputerowe oprogramo-
wanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe 
oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania kompute-
rowych prac konserwacyjnych], komputerowe oprogramo-
wanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji da-
nych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urzą-
dzeń komputerowych do noszenia na sobie, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej au-
diowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Interne-
tu, komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, 
oprogramowanie, oprogramowanie antywirusowe, oprogra-
mowanie bios [podstawowego systemu wejścia-wyjścia], 
oprogramowanie biometryczne, oprogramowanie biurowe, 
oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie cad-cam, 
oprogramowanie chroniące przed programami szpiegujący-
mi, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie dla 
przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów interneto-
wych, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, 
oprogramowanie dla studentów, oprogramowanie do auto-
matyzacji dokumentów, oprogramowanie do edycji wideo, 
oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do edy-
towania treści audio, oprogramowanie do eksploracji da-
nych, oprogramowanie do elektronicznych systemów prze-
ciwkradzieżowych [EAS], oprogramowanie do generowania 
obrazów wirtualnych, oprogramowanie do interaktywnej 
rozrywki, oprogramowanie do komponowania muzyki, 
oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, 
oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone 
dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do kompute-
rowo wspomaganego konstruowania [CAE], oprogramowa-
nie do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie au-
dio, oprogramowanie do kontroli systemów środowisko-
wych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogra-
mowanie do muzyki, oprogramowanie do niezawodności 
sprzętu komputerowego, oprogramowanie do obsługi sieci 
vpn [wirtualna sieć prywatna], oprogramowanie do obsługi 

rozległych sieci [WAN], oprogramowanie do odzyskiwania 
informacji, oprogramowanie do operacji wykonywanych 
po stronie serwera [server-side], oprogramowanie do optycz-
nego rozpoznawania kodów kreskowych [OBR], oprogramo-
wanie do optymalizacji, oprogramowanie do prezentacji, 
oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do projek-
towania wspomaganego komputerowo (CAD), oprogramo-
wanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogra-
mowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficz-
nych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, 
treści audio, wideo i tekstu, oprogramowanie do rzeczywi-
stości rozszerzonej, oprogramowanie do satelitarnych syste-
mów nawigacyjnych, oprogramowanie do serwera wirtual-
nego, oprogramowanie do serwera mediów, oprogramowa-
nie do serwera plików, oprogramowanie do serwera aplika-
cji, oprogramowanie do serwera wydruku, oprogramowanie 
do smartfonów, oprogramowanie do serwerów baz danych, 
oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, opro-
gramowanie do tabletów, oprogramowanie do telewizji 
przemysłowej [CCTV], oprogramowanie do telefonów ko-
mórkowych, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, 
oprogramowanie do testowania sprzętu komputerowego, 
oprogramowanie do trójwymiarowej grafiki komputerowej, 
oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, 
oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, opro-
gramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowa-
nie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania duży-
mi zbiorami danych, oprogramowanie do zarządzania pro-
cesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania da-
nymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie eduka-
cyjne, oprogramowanie enterprise content management 
[ECM], oprogramowanie firmowe, oprogramowanie gier 
rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie informatyczne 
do telefonów komórkowych, oprogramowanie interfejsowe, 
oprogramowanie komputerowe do komunikacji między 
komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie 
komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe 
[programy], oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych 
[GPS], oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór 
sieciowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
sieciami lokalnymi, oprogramowanie komputerowe do re-
klamy, oprogramowanie komputerowe do celów bizneso-
wych, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi 
urządzeń audio i wideo, oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie 
komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, oprogramowanie komputero-
we do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe 
wspomagające projektowanie sprzętu sportowego, opro-
gramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontro-
li dostępu do komputera, oprogramowanie komputerowe 
do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępo-
wych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania 
przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe syste-
mów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsa-
mości osób, oprogramowanie komputerowe do głosowego 
sterowania komputerem i jego obsługi, oprogramowanie 
komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie 
komputerowe do zdalnego sterowania zestawami telefo-
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nicznymi i radiotelefonicznymi, oprogramowanie kompute-
rowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biuro-
wym, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowa-
nia urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie 
komputerowe do monitorowania systemów komputero-
wych, oprogramowanie komputerowe do wykrywania za-
grożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie kompu-
terowe do testowania podatności komputerów i sieci kom-
puterowych na ataki, oprogramowanie komputerowe 
do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [IOT], oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyski-
wanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczysz-
czania i optymalizacji systemów, oprogramowanie kompu-
terowe do nagrywania dźwięku, oprogramowanie kompute-
rowe do śledzenia zachowania kierowcy, oprogramowanie 
komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, opro-
gramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi 
sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne 
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogra-
mowanie multimedialne, oprogramowanie nawigacyjne, 
oprogramowanie operacyjne do komputerów mainframe, 
oprogramowanie operacyjne USB [uniwersalnej magistrali 
szeregowej], oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, 
oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośred-
niczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urzą-
dzeniach elektronicznych, oprogramowanie przetwarzające 
obrazy do kamer w pojazdach, oprogramowanie rzeczywi-
stości wirtualnej, oprogramowanie serwerów, oprogramo-
wanie serwerów w chmurze, oprogramowanie sprzętowe, 
oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń 
zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umoż-
liwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie systemów CMS 
[system zarządzania treścią], oprogramowanie systemowe, 
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie szkoleniowe, 
oprogramowanie telefonii komputerowej, oprogramowanie 
typu wirtualny asystent, oprogramowanie użytkowe, opro-
gramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, 
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, 
oprogramowanie użytkowe do telewizorów, oprogramowa-
nie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogra-
mowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, oprogra-
mowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, opro-
gramowanie użytkowe komputerów osobistych do syste-
mów kontroli dokumentów, oprogramowanie wspomagają-
ce podejmowanie decyzji, oprogramowanie związane 
z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, pa-
kiety biurowe [oprogramowanie], platformy do kontroli ko-
rekty [oprogramowanie], platformy edytowania zespołowe-
go w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], pojem-
niki przystosowane do przechowywania dysków z oprogra-
mowaniem komputerowym, sterowniki przemysłowe wraz 
z oprogramowaniem, wbudowane oprogramowanie, wbu-
dowane oprogramowanie operacyjne, zapisane oprogramo-
wanie komputerowe, podzespoły elektroniczne, optyczne, 
podzespoły komputerowe, czyste dyski twarde do kompu-
terów, dyski twarde, magnetyczne dyski twarde, karty dźwię-
kowe, karty graficzne do komputera, karty graficzne, akcele-
ratory karty graficznej, elektroniczne kontrolery cyfrowe, 
kontrolery do sieci ethernet, kontrolery monitorów wideo, 
kontrolery raid [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], 
kontrolery ruchu, obudowy aparatów fotograficznych, obu-
dowy głośników, obudowy głośników audio, obudowy 
gniazdek elektrycznych, obudowy komputerów, obudowy 
komputerowe, obudowy na głośniki, obudowy ochronne 
do dysków magnetycznych, obudowy przystosowane 
do komputerów, obudowy wymienne do telefonów komór-

kowych, szklane obudowy do akumulatorów, obudowy 
urządzeń elektrycznych, obudowy [puszki] do złączy kablo-
wych, karty pamięci o dostępie swobodnym [ram], oprogra-
mowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunika-
cyjnej, przezrocza fotograficzne (ramki do -), ramki cyfrowe 
do zdjęć, ramki do slajdów [fotografika], ramki do przezroczy, 
ramy montażowe do sprzętu komputerowego, ramy monta-
żowe do sprzętu telekomunikacyjnego, ramy na monitory 
komputerowe, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe proce-
sory sygnałów, procesory danych, procesory główne (CPU), 
procesory główne [CPU] do komputerów, procesory graficz-
ne [GPU], procesory wideo, komputerowe płyty główne, 
adaptery do sieci ethernet, adaptery sieciowe, anteny do sie-
ci telekomunikacyjnych, aparatura do komunikacji sieciowej, 
aparatura kontrolna do zarządzania siecią, bezprzewodowe 
urządzenia do sieci lokalnych, bezprzewodowe urządzenia 
sieciowe działające na fale milimetrowe [EHF], elektroniczne 
systemy zabezpieczające do sieci domowej, elektryczne te-
stery sieci zasilającej, filtry sieciowe, interfejsy dostępu do za-
rządzanych prywatnych sieci lokalnych, kable wykorzysty-
wane w sieci ethernet, karty komputerowe do sieci lokalnych 
[LAN], karty sieciowe ethernet, klucze sieciowe USB, klucze 
sprzętowe USB [adaptery sieci bezprzewodowej], kompute-
rowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urzą-
dzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputero-
we karty sieciowe, komputerowe koncentratory sieciowe, 
komputerowe przełączniki sieciowe, koncentratory sieciowe 
[hub], kondycjonery sieci energetycznych, kondycjonery sie-
ciowe, łączniki do dostępu do sieci bezprzewodowej, łado-
warki sieciowe, modemy interfejsów sieciowych, mosty 
do sieci komputerowych, nadajniki-odbiorniki do sieci ether-
net, okablowanie sieciowe, płyty sieciowe, programy do sie-
ciowych systemów operacyjnych, punkty dostępu do sieci 
lokalnych [LAN], punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN] 
używane do łączenia użytkowników sieci komputerowych, 
programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], 
programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy 
komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub 
sieciami komputerowymi, routery do sieci komputerowych, 
routery sieci rozległych [WAN], routery sieciowe, serwery sie-
ci komputerowych, serwery sieciowe, sieci komputerowe, 
sieci komunikacyjne, sieci lokalne (LAN), sieci rozległe [WAN], 
sieciowe pamięci masowe (nas), sieciowe kamery monitoru-
jące do nadzoru, sprzęt do obsługi rozległych sieci [WAN], 
sprzęt do obsługi sieci LAN [sieci lokalnych], sprzęt do sieci 
ethernet, sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], 
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, ste-
rowniki sieci lokalnej [LAN] wideo, urządzenia do komunika-
cji pomiędzy dwoma węzłami sieci (point-to-point), urządze-
nia do transmisji strumieniowej treści medialnych w lokal-
nych sieciach bezprzewodowych, urządzenia do tworzenia 
sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia 
do zarządzania sieciami, urządzenia magazynujące dołączo-
ne do sieci [nas], urządzenia sterujące sieciowe, wzmacniaki 
do sieci ethernet, urządzenia i narzędzia kreślarskie przysto-
sowane do użytku z komputerami, druty [przewody] telefo-
niczne, druty [przewody] elektryczne, elektryczne przewody 
telefoniczne, magnetyczne przewody telefoniczne, osłony 
kabli [przewody], przewody do przekazu sygnałów optycz-
nych, przewody do USB, przewody komunikacyjne, przewo-
dy świetlne USB, przewody telefoniczne, przewody USB 
do telefonów komórkowych, serwery do hostingu www, 
serwery internetowe, serwery komputerowe, serwery kom-
puterowych baz danych, serwery komunikacyjne [sprzęt 
komputerowy], serwery plików, serwery wydruku, sieciowe 
serwery faksowe, nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], 
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adaptery baterii, adaptery do obiektywów do aparatu foto-
graficznego, adaptery do słuchawek, adaptery do wtyczek, 
adaptery elektryczne do użytku w gniazdach zapalniczek 
pojazdów, adaptery kart komputera, adaptery kart typu flash, 
adaptery telefoniczne, adaptery USB, gender changer (ada-
ptery do kabli koncentrycznych), przejściówki [adaptery] po-
dróżne do wtyczek elektrycznych, złączki do przewodów 
elektrycznych, złączki do przewodów optycznych, złączki 
kablowe do kabli elektrycznych, bezprzewodowe routery 
USB, routery bezprzewodowe, routery do doprowadzania 
sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, serwery 
do automatyzacji domu, cyfrowe serwery dźwięku, cyfrowe 
serwery wideo, wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, 
wzmacniacze sygnału wideo, elektroniczne monitory ekra-
nowe, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe 
monitory wyświetlające, monitory, monitory ciekłokrystalicz-
ne [LCD], monitory dla digital signage, monitory do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, monitory do tabletów, monitory 
do wideokonferencji, monitory dotykowe, monitory koloro-
we, monitory komercyjne, monitory komputerowe, monito-
ry LED, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], monitory szerokoekranowe, monitory wi-
deo, monitory wyświetlające, bezprzewodowe myszy 
do komputerów, myszy do komputera, myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], podkładki pod myszy, podkładki 
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki dla 
użytkowników myszy komputerowych, klawiatury, klawiatu-
ry bezprzewodowe, klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, 
klawiatury do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sy-
gnałów cyfrowych, klawiatury do tabletów, klawiatury 
do smartfonów, klawiatury do telefonów komórkowych, kla-
wiatury komputerowe, klawiatury wielofunkcyjne do kom-
puterów, osłony na klawiatury komputerowe, domowe gło-
śniki audio, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, 
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki 
do monitorów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multi-
medialnych, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki 
do wideokonferencji, głośniki inteligentne, głośniki kompu-
terowe, głośniki osobiste, głośniki pomocnicze do telefonów 
komórkowych, głośniki [sprzęt audio], przenośne głośniki, 
przenośne głośniki wibracyjne, stojaki na głośniki, futerały 
na słuchawki, papierowe pokrowce na słuchawki telefonicz-
ne, pokrowce na słuchawki telefoniczne, słuchawki, słuchaw-
ki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, 
słuchawki do aparatów telefonicznych, słuchawki do gier 
z wirtualną rzeczywistością, słuchawki do komunikacji zdal-
nej, słuchawki dokanałowe, słuchawki [douszne], słuchawki 
douszne, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, 
słuchawki muzyczne, słuchawki osobiste do urządzeń 
do transmisji dźwięku, słuchawki stereofoniczne, słuchawki 
telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słu-
chawki z redukcją hałasu, słuchawki [zakładane na głowę], 
kamery wideo, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo 
przystosowane do celów monitoringowych, kamery wideo 
do emisji telewizyjnej, kamery z opcją podglądu wielu klatek, 
monopody na kamery, pokrowce na kamery, telewizyjne ka-
mery, wodoodporne futerały na kamery wideo, cyfrowe ka-
mery wideo, kamery akcji, kamery aktywowane ruchem, ka-
mery bezpieczeństwa, kamery cofania do pojazdów, kamery 
do pojazdów, kamery do szybkiego skanowania, kamery 
do telewizji przemysłowej, kamery endoskopowe do celów 
przemysłowych, kamery internetowe, kamery konferencyjne, 
kamery monitorujące sieć, kamery na podczerwień, kamery 
nadzorujące, kamery pokładowe, kamery telewizyjne, kame-
ry termowizyjne, przenośne kamery wideo z wbudowanymi 
urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, futerały na table-
ty, skórzane etui na tablety, tablety, tablety cyfrowe, tablety 

graficzne, tablety graficzne [digitizery], uchwyty na tablety 
przystosowane do użytku w samochodach, cyfrowe skanery 
graficzne, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, podręczne ska-
nery 3d, przenośne skanery, skanery, skanery 3D, skanery di-
gitalizujące, skanery biometryczne, skanery do przetwarza-
nia cyfrowego, skanery kodów kreskowych, skanery elektro-
niczne, skanery luminescencyjne, skanery myszy, skanery 
obrazów, skanery obrazu, skanery optyczne, skanery odci-
sków palców, biometryczne skanery tęczówki, biometryczne 
skanery siatkówki, skanery ręczne, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], skanery [urządzenia wejściowe], 
miniaturowe projektory, projektory, projektory ciekłokrysta-
liczne [LCD], projektory cyfrowe, projektory do edycji filmów, 
projektory do kina domowego, projektory dźwięku, projek-
tory filmowe, projektory holograficzne, projektory LCD [cie-
kłokrystaliczne], projektory multimedialne, projektory prze-
nośne, projektory wideo, projektory z automatyczną regula-
cją ostrości, projektory z automatycznym ustawianiem ostro-
ści, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, 
akumulatory typu push-on [wciskane], listwy zasilające 
z gniazdami przenośnymi, kompensacyjne ładowarki baterii, 
ładowarki, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowar-
ki baterii elektrycznych, ładowarki bezprzewodowe, łado-
warki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki 
do baterii do domowych maszyn do gier wideo, ładowarki 
do baterii do laptopów, ładowarki do baterii do tabletów, ła-
dowarki do baterii słonecznych, ładowarki do elektronicz-
nych przyborów dla palaczy, ładowarki do elektronicznych 
papierosów, ładowarki do joysticków, ładowarki do papiero-
sów elektronicznych, ładowarki do smartfonów, ładowarki 
do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów ko-
mórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki do wapory-
zatorów, ładowarki przenośne, ładowarki samochodowe, ła-
dowarki USB, ładowarki USB do elektronicznych papierosów, 
szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, drukarki fotogra-
ficzne, drukarki igłowe, drukarki kodów kreskowych, drukarki 
kolorowe, drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki kom-
puterowe, drukarki laserowe, drukarki laserowe do doku-
mentów, drukarki mozaikowe, drukarki optyczne, drukarki 
plotery, drukarki termiczne, drukarki umożliwiające współ-
dzielenie portów, drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki 
z wyjściami zintegrowanymi, laserowe drukarki kolorowe, la-
serowe drukarki kolorowe do dokumentów, cyfrowe drukarki 
kolorowe, cyfrowe drukarki kolorowe do dokumentów, dru-
karki atramentowe, drukarki atramentowe do drukowania 
w kolorze, drukarki atramentowe do dokumentów, drukarki 
do dokumentów do komputerów, sterowniki drukarki lasero-
wej, suche drukarki laserowe, urządzenie pozwalające na ko-
rzystanie z drukarki wielu użytkownikom, zautomatyzowane 
drukarki do biletów, drukarki do biletów, plotery, plotery cy-
frowe, plotery do komputerów, plotery graficzne, plotery 
projektowe, kopiarki cyfrowe kolorowe, kopiarki elektrosta-
tyczne, kopiarki fotostatyczne, kopiarki termiczne, kserogra-
ficzne kopiarki, samodzielne urządzenia wielofunkcyjne 
spełniające funkcje kopiarki i faksu, huby USB, czyste karty 
USB, czytniki kart USB, kable USB, karty USB, klucze sieciowe 
USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowa-
nych stron internetowych, modemy z uniwersalną magistra-
lą szeregową [USB], pamięć USB [pendrive], pamięci USB [nie-
zapisane], pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi 
z telefonami komórkowymi, pamięci USB stylizowane na kar-
ty kredytowe, pamięci zewnętrzne USB, sprzęt USB [uniwer-
salnej magistrali szeregowej], elektroniczne urządzenia au-
dio, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, in-
terfejsy audio, kable audio, kable do przewodzenia sygnału 
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunika-
cji, kasety audio, audiowizualne zestawy słuchawkowe 
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do grania w gry wideo, cyfrowe dyski audio, cyfrowe urzą-
dzenia interfejsowe audio, części i akcesoria do urządzeń au-
dio, czyste płyty audio, dyski audio, dyski kompaktowe au-
dio, ekspandery audio, elektroniczne procesory sygnałów 
audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, 
elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów audio/wideo, 
elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, 
kompresory audio, korektory graficzne [urządzenia audio], 
książki audio, miksery [sprzęt audio], nadajniki audio, nagry-
warki cyfrowych taśm audio [dat], odbiorniki audio, odbiorni-
ki audio-wideo, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki bez-
przewodowe (audio, wideo), odtwarzacze audio, odtwarza-
cze audio MPEG, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze 
cyfrowych taśm audio, oprogramowanie komputerowe po-
prawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedial-
nych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obra-
zów statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie 
komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych 
aplikacji multimedialnych, piloty do sprzętu audiowizualne-
go, płyty kompaktowe audio, płyty kompaktowe [audio-wi-
deo], pojemniki przystosowane do przechowywania kaset 
audio, przejściówki audio, przełączniki do doprowadzania 
sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, przenośne cy-
frowe radia nadające treści audio, samochodowe zestawy 
audio, scalone wzmacniacze audio, sprzęt audio, sprzęt au-
dio do noszenia na sobie, sprzęt komputerowy do doprowa-
dzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, sprzęt 
komputerowy do przetwarzania sygnałów audio i wideo, 
sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, stoja-
ki przystosowane do przechowywania urządzeń audio, te-
stery kabli audio, timery audio, urządzenia audio hi-fi, urzą-
dzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia audiowizualne, 
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia czysz-
czące do głowic audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów 
audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia do mikso-
wania audio, urządzenia do czyszczenia głowic do taśm au-
dio, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do odtwa-
rzania audio, urządzenia do przywracania zasięgu sygnału 
audio, urządzenia do sprawdzania audio, urządzenia przełą-
czające audio, urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, wielopomieszcze-
niowe urządzenia audio, wzmacniacze audio, zespoły nadaj-
nikowe audio, złącza kabli audio, futerały na karty pamięci, 
karty pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, karty pamięci SD, karty pamięci 
tylko do odczytu [ROM], karty pamięci typu flash, karty pa-
mięci z obwodami scalonymi, karty rozszerzenia pamięci, 
czytniki kart pamięci SD, czytniki kart pamięci flash, czytniki 
kart pamięci, etui na smartfony, pokrowce na smartfony, skó-
rzane pokrowce na smartfony, smartfony, smartfony do no-
szenia na ciele lub w ubraniach, smartfony w kształcie zegar-
ka, smartfony w postaci okularów, wodoodporne pokrowce 
na smartfony, czarne skrzynki [rejestratory danych], rejestra-
tory danych, rejestratory graficzne, rejestratory przebytej 
drogi [w milach] dla pojazdów, kodowane elektronicznie 
opaski identyfikacyjne na nadgarstek, elektroniczne tunery, 
tunery do odbioru radia, tunery częstotliwości radiowej, tu-
nery kablowe, tunery radiowe, tunery stereo, tunery sygna-
łów, wideo tunery, tunery wzmacniacze, elastyczne powłoki 
(osłony) do kabli elektrycznych, osłony do aparatów fotogra-
ficznych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w for-
mie folii, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony kabli 
światłowodowych, osłony na kable elektryczne, osłony 
na obiektywy [do aparatów fotograficznych], osłony na tele-
fony komórkowe, osłony obiektywów, powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, akcesoria do montowania odbiorników radio-
wych, części i akcesoria do dekoderów, części i akcesoria 

do urządzeń komunikacyjnych, etui na akcesoria optyczne, 
kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mecha-
niczne), kable optyczne [światłowody], optyczne włókna 
przewodzące promienie świetlne [światłowody], światłowo-
dy, światłowody nieliniowe, światłowody z przesuniętą dys-
persją, światłowody zachowujące polaryzację, uchwyty 
do aparatów fotograficznych, uchwyty do głośników, 
uchwyty do kamer montowanych do kasków, uchwyty 
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów 
komputerowych, uchwyty do mocowania przystosowane 
do komputerów, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony 
komórkowe, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń na-
wigacyjnych, uchwyty przystosowane do telefonów komór-
kowych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty 
ścienne dla monitorów telewizyjnych, tablice interaktywne 
do komputerów, banki energii, adaptery, adaptery do łącze-
nia urządzeń medialnych, kserografy, urządzenia i przyrządy 
kserograficzne, aparatura do powiększania [fotografia], ekra-
ny [fotografia], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemnio-
we [fotografia], migawki [fotografia], migawki (wyzwalacze -) 
[fotografia], nośniki płyt ciemniowych [fotografia], przezro-
cza [fotografia], przysłony [fotografia], urządzenia do po-
większania [fotografia], wyzwalacze migawki [fotografia], 
aparaty do fotografii podwodnej, aparaty fotograficzne, apa-
raty fotograficzne 35mm, aparaty fotograficzne cyfrowe, 
aparaty fotograficzne do szybkiego wywoływania zdjęć, 
aparaty fotograficzne do jednorazowego użytku, aparaty fo-
tograficzne dołączane do kasku, aparaty fotograficzne mie-
chowe, aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, apara-
ty fotograficzne na klisze, aparaty fotograficzne przeznaczo-
ne do samowywołujących się filmów, aparaty fotograficzne 
z liniowym czujnikiem obrazu, bezlusterkowe aparaty foto-
graficzne, cyfrowe aparaty fotograficzne, chronografy [apa-
raty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], cyfrowe aparaty 
fotograficzne do użytku przemysłowego, fototelegrafia (apa-
raty do -), futerały przystosowane na aparaty fotograficzne, 
kompaktowe aparaty fotograficzne cyfrowe, pokrowce 
na aparaty fotograficzne, termograficzne aparaty, uniwersal-
ne aparaty fotograficzne, wodoodporne futerały na aparaty 
fotograficzne, filtry na obiektywy [do aparatów fotograficz-
nych], futerały na obiektywy, obiektywy, obiektywy do apa-
ratów fotograficznych, obiektywy do aparatów fotograficz-
nych w smartfonach, obiektywy do filmów, obiektywy 
do kamer wideo, obiektywy do mikroskopów, obiektywy 
do rzutników, obiektywy do selfie, obiektywy fotograficzne, 
obiektywy powiększające, obiektywy [soczewki] do astrofo-
tografii, obiektywy szerokokątne do aparatów fotograficz-
nych, obiektywy typu rybie oko do aparatów fotograficz-
nych, obiektywy wymienne, cyfrowe lustrzanki jednoobiek-
tywowe [DSLR], odbiorniki telewizyjne [telewizory], odbior-
niki telewizyjne z ekranem o wysokiej rozdzielczości (telewi-
zory HD), podstawki pod telewizory, telewizory, telewizory 
cyfrowe, telewizory LED, telewizory OLED, telewizory pla-
zmowe, telewizory samochodowe, telewizory z wyświetla-
czami ciekłokrystalicznymi (LCD), telewizory z wyświetla-
czem laserowym, elektroniczne zamki do drzwi, cyfrowe 
zamki do drzwi, zamki bezprzewodowe, inteligentne zamki, 
inteligentne zamki do drzwi, zamki do drzwi na odcisk palca, 
zamki elektroniczne obsługiwane kartą, zamki z mechanicz-
nym wybieraniem kodu [elektryczne], cyfrowe termostaty 
do kontroli warunków klimatycznych, czujniki ciepła [termo-
staty], regulatory termiczne [termostaty], regulatory termo-
statyczne, termostaty elektryczne, termostatyczne urządze-
nia sterujące, zawory termostatyczne, urządzenia sterujące 
temperaturą, [termostaty], urządzenia do regulowania tem-
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peratury [termostaty], aparatura do monitoringu obiektów 
śledzonych [optyczna], aparatura do monitoringu obiektów 
śledzonych [elektroniczna], aparatura do monitoringu obiek-
tów śledzonych [elektryczna], aparatura do monitoringu 
obiektów śledzonych [teleskopowa], elektroniczne urządze-
nia do monitoringu obiektów śledzonych, elektryczne urzą-
dzenia do monitoringu obiektów śledzonych, oprogramo-
wanie do monitoringu środowiska, optyczne urządzenia 
do monitoringu obiektów śledzonych, urządzenia do moni-
toringu wizualnego, urządzenia elektroniczne do monitorin-
gu, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, magnetyzery, 
automatyczne kasy fiskalne, teleskopy, teleskopy celownicze, 
teleskopy zenitalne, teleskopy paralaktyczne, teleskopy 
zwierciadlane, peryferia komputerowe, 28 kontrolery do gier 
komputerowych, kontrolery do konsoli gier, kontrolery 
do urządzeń do gier wideo, myszy do gier komputerowych, 
konsole do gier, konsole do gier video, podręczne konsole 
do gry, przenośne konsole do gier wideo, przenośne [pod-
ręczne] konsole do gier wideo, 42 komputery (odzyskiwanie 
danych -), badania nad oprogramowaniem komputerowym, 
badania projektowe związane z oprogramowaniem, doradz-
two związane z oprogramowaniem do systemów komunika-
cyjnych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowa-
nie komputerowe (projektowanie -), oprogramowanie kom-
puterowe (instalacje -), oprogramowanie komputerowe (ak-
tualizacja -), udzielanie porad technicznych związanych 
ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, monito-
ring systemów sieciowych, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, badania doty-
czące technologii telekomunikacyjnych, dostarczanie infor-
macji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
średnictwem strony internetowej, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej.

(210) 513279 (220) 2020 05 08
(731) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eat&Go

(531) 26.01.04, 26.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, 
mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe 
i warzywne, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, 
mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewa-
gą mleka, smoothie na bazie produktów mlecznych z dodat-
kiem owoców i warzyw, koktajle na bazie produktów mlecz-
nych, jogurty, jogurty pitne, kefir, sery, produkty serowarskie, 
gotowe posiłki z mięsa, ryb, owoców i warzyw, gotowe posił-
ki wegetariańskie składające się głównie z owoców i warzyw, 
gotowe posiłki zawierające głównie ryby, mięso, jaja, gotowe 
dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 

nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], żyw-
ność przygotowywana z ryb, potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, owoce morza, zapakowane zestawy obiadowe składa-
jące się głównie z owoców morza, omlety, gulasze, krokiety, 
krokiety rybne, frytki, zapiekanki [żywność], hot-dogi w cie-
ście kukurydzianym, burgery, burgery mięsne, burgery wa-
rzywne, burgery sojowe, burgery z tofu, hamburgery, ham-
burgery z indyka, hamburgery z kurczaka, zupy, składniki 
do sporządzania zup, koncentraty pomidorowe, przetwory 
owocowe i warzywne, pasty owocowe i warzywne, przeciery 
owocowe i warzywne, musy owocowe, miąższ z owoców, 
krojone owoce i warzywa, skórki owocowe, sałatki owocowe 
i warzywne, sałatki podawane na przystawkę, sałatki gotowe, 
przekąski na bazie mięsa, sera, przekąski na bazie owoców, 
warzyw i ziemniaków, przekąski na bazie mleka, przekąski 
na bazie suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe i warzywne, owoce 
lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzo-
wane, rodzynki, orzechy przetworzone, orzechy solone, pra-
żone, kandyzowane, preparowane, migdały, kompozycje 
owoców przetworzonych, mieszanki owoców suszonych, 
mieszanki owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców 
i orzechów, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, 
desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, żyw-
ność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składają-
ca się głównie z owoców i warzyw, 30 kawa, herbata, herbata 
mrożona, kawa mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy 
i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, kakaowe na-
poje, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone 
z herbaty, napary, inne niż do celów leczniczych, wyroby 
mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodat-
kiem owoców i warzyw, zboża, produkty zbożowe, kasze, ryż, 
musli, chleb, wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze, 
bułki, bułeczki z dżemem, babeczki, słodkie bułeczki, pączki, 
paszteciki, rogaliki, grzanki, suchary, gotowe dania na bazie 
produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makaro-
ny, makaron z serem, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
cheeseburgery, hamburgery w bułkach, gotowe posiłki 
na bazie makaronu i ryżu, gotowe posiłki z ryżu z dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kanapki tostowe opiekane, sandwicze, kanapki zawijane 
typu wrap, naleśniki, placki, quiche, risotto, samosy, sushi, tor-
tille, zapiekanki w cieście, tarty, przekąski na bazie ryżu lub 
zbóż, przekąski składające się głównie z ryżu, ze zboża, prze-
kąski kukurydziane, chipsy kukurydziane, chipsy zbożowe, 
chipsy taco, chipsy tortilla, chrupki kukurydziane, krakersy ry-
żowe, kukurydza prażona [popcorn], ciasta, ciasta w proszku, 
ciasteczka, herbatniki, biszkopty, krakersy, gofry, wyroby cu-
kiernicze, słodycze, cukierki, galaretki owocowe, czekolada, 
czekoladki, słodycze czekoladowe, wafelki, batoniki, pasty 
na bazie czekolady, desery czekoladowe, budynie deserowe, 
puddingi, musy deserowe, lodowe wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze z mrożonego jogurtu, mrożone jogurty, lód, 
lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mlecz-
ne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, desery 
lodowe, miód, sosy [przyprawy], sosy owocowe i warzywne, 
sosy przyprawowe, sosy do sałatek, pikantne sosy używane 
jako przyprawy, przyprawy, przyprawy ziołowe, pieprz zioło-
wy, guma do żucia nie do celów leczniczych, musztarda, ke-
czup, majonez, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mi-
neralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, wody 
i napoje aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie owoców lub warzyw, napoje bezal-
koholowe o smaku herbaty lub kawy, napoje na bazie wody 
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje mrożone na bazie 
owoców, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owo-
cowo-warzywne, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, 
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napoje energetyzujące. napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, napoje zawierające witaminy, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone solami mineralnymi, lemoniady, syropy i prepa-
raty do sporządzania napojów, owocowe i warzywne napoje 
typu smoothie, owocowe i warzywne napoje typu smoothie 
zawierające ziarna i owies, piwo bezalkoholowe, napoje i drin-
ki na bazie piwa bezalkoholowego, 35 organizowanie, prze-
prowadzanie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
i motywacyjnych dla klientów, zarządzanie programami lojal-
nościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowa-
nie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościo-
wych i motywacyjnych dla klientów, reklama, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń re-
klamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich, orga-
nizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, orga-
nizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i rekla-
mowych, zaopatrzenie osób trzecich jako zakup produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, oferowanie w mediach 
produktów dla handlu detalicznego, usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprze-
daży na stacji paliw w zakresie paliw, pochodnych ropy nafto-
wej, olejów, smarów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, 
kosmetyków do pojazdów, preparatów do czyszczenia i od-
świeżania pojazdów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży na stacji paliw 
artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czaso-
pism, albumów, atlasów, map, planów miast, kart poczto-
wych, kalendarzy, usługi handlu detalicznego świadczone 
na stacjach paliw związane z żywnością i napojami, usługi 
sprzedaży żywności i napojów z wykorzystaniem automa-
tów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży przez 
Internet oraz usługi sprzedaży na stacji paliw artykułów spo-
żywczych, napojów, soków, wody, napojów izotonicznych 
i energetyzujących, żywności gotowej, gotowych posiłków, 
gotowych dań do podgrzania, hot-dogów, burgerów, kana-
pek, zapiekanek, pizzy, sałatek, pierogów, naleśników, wra-
pów, nuggetsów z kurczaka, tortilli, frytek, przekąsek, chip-
sów, orzeszków, świeżych owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców, warzyw i orzechów, usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży 
na stacji paliw jaj i produktów z jaj, nabiału i substytutów na-
biału, mleka, produktów mlecznych, usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprze-
daży na stacji paliw mąki i produktów zbożowych, ziaren 
przetworzonych, wyrobów piekarniczych, chleba, wyrobów 
cukierniczych i słodyczy, wafli, czekolady i deserów, czekola-
dek, batoników, lodu, lodów, mrożonych jogurtów i sorbe-
tów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, kawy, herba-
ty, kawy mrożonej, herbaty mrożonej, usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprze-
daży na stacji paliw papierosów i wyrobów tytoniowych, 
produktów farmaceutycznych, kwiatów, kosmetyków, artyku-
łów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, mydeł, środków 
dezodoryzujących i oczyszczających powietrze, magnesów 
ozdobnych, okularów, etui na okulary, etui na telefony, wyro-
bów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, 
kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, odzieży i do-
datków do odzieży, nakryć głowy, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi przygoto-
wywania żywności i napojów, usługi kateringowe, przygoto-
wywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, usługi oferowania żywności i napojów na sta-
cjach paliw, usługi w zakresie sprzedaży żywności i napojów 
na wynos, usługi kawiarni, kafeterii, restauracji, pizzerii i barów 

szybkiej obsługi, usługi mobilnych restauracji, samoobsługo-
we usługi restauracyjne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi 
hotelowe i motelowe.

(210) 513280 (220) 2020 05 05
(731) 5E SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 5E tax

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt finansowy, fakturowanie, przygotowy-
wanie zeznań podatkowych, usługi wypełniania zeznań po-
datkowych.

(210) 513305 (220) 2020 05 12
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII, Pabianice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.23, 04.05.03, 26.01.10, 26.01.14, 29.01.14
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, czasopisma, 
książki, opinie, raporty, sprawozdania, podręczniki, poradniki, 
druki okolicznościowe, programy wystaw, konferencji i sym-
pozjów w postaci drukowanej, 41 publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostę-
pem on-line, organizowanie konferencji, seminariów i sym-
pozjów naukowych, organizowanie szkoleń i warsztatów do-
skonalących, usługi kształcenia i doskonalenia zawodowego 
w dziedzinie fizjoterapii, 42 badania naukowe w dziedzinie 
fizjoterapii, 44 usługi fizjoterapii, usługi medyczne, usługi 
szpitali, usługi domów opieki, usługi paramedyczne.

(210) 513323 (220) 2020 05 13
(731) ZĄBECKI PIOTR, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVE club all together



Nr  ZT30/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 41 nocne kluby, usługi związane z dyskotekami, 
dyskoteki.

(210) 513348 (220) 2020 05 08
(731) FABRYKA SNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.11, 01.01.04, 01.01.10, 26.01.02, 26.01.13, 26.01.20, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 24 pościel, pościel jako materiały tekstylne, bie-
lizna pościelowa, bielizna pościelowa z tekstylnych materia-
łów nietkanych, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, 
poszewki na poduszki, ozdobne poszewki na poduszki, po-
szewki na poduszki do spania, narzuty, narzuty frotte, narzu-
ty pikowane, narzuty trykotowe, narzuty na łóżka, narzuty 
do łóżeczek dziecięcych, poszwy na kołdry, kołdry do łóżek, 
kołdry z materiałów tekstylnych, prześcieradła, prześcieradła 
na łóżka, profilowane prześcieradła, tekstylia do wyposaże-
nia domu, tekstylia do dekoracji wnętrz, tkaniny do dekoracji 
wnętrz, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie do-
mowym, ręczniki, ścierki do osuszania naczyń, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: pościel, 
pościel jako materiały tekstylne, bielizna pościelowa, bieli-
zna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, arty-
kuły tekstylne do użytku jako pościel, poszewki na podusz-
ki, ozdobne poszewki na poduszki, poszewki na poduszki 
do spania, narzuty, narzuty frotte, narzuty pikowane, narzuty 
trykotowe, narzuty na łóżka, narzuty do łóżeczek dziecię-
cych, poszwy na kołdry, kołdry do łóżek, kołdry z materiałów 
tekstylnych, prześcieradła, prześcieradła na łóżka, profilowa-
ne prześcieradła, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia 
do dekoracji wnętrz, tkaniny do dekoracji wnętrz, artykuły 
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym.

(210) 513365 (220) 2020 05 11
(731) ESITO AJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paniowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esito

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], zestawy kosmetyków, prepa-
raty do demakijażu, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, 
lotiony do włosów, produkty do czyszczenia zębów, kremy, 

emulsje do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, peelingi, 
akcesoria kosmetyczne, środki upiększające, pielęgnacyjne, 
mydła, produkty toaletowe.

(210) 513372 (220) 2020 05 13
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNET STACJONARNY

(531) 07.01.24, 14.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii ko-
mórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, 
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii 
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania 
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informa-
cji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, 
programy gier komputerowych, programy komputerowe 
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, 
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy-
świetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wy-
gaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy 
kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone 
z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla 
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, 
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, 
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach 
CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrysta-
licznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje 
reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku 
i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, 
również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Inter-
netu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
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sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży 
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, 
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów re-
klamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań 
odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line, prowadze-
nie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej 
oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: apa-
raty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, 
telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, 
telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazy-
wania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty 
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, 
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współ-
pracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku 
i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisa-
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy ko-
mórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane 
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, 
grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu 
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, 
kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe 
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przeno-
śne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier 
do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane 
na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do pod-
ręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzy-
ka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 38 usługi tele-
komunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji 
komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania 
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale tele-
komunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wia-
domości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi 
w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu 
Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicz-
nej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości teksto-
wych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i ob-
razkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów 
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi prze-
kazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci te-
lefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi teleko-
munikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu do tre-
ści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla 
każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, 
uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokony-
wania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa-
cji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone 
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpo-
średnią komunikację z klientem, udostępnianie połączeń 
z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służą-
cych do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 

przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci 
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, 
telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewi-
zyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci kom-
puterowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless 
broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ra-
mach telekomunikacji do filmów i programów wideo dostar-
czanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi 
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone 
on-line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, 
transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i spor-
towych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego ka-
blowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego 
łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów 
i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają 
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostę-
pu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyj-
nego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie 
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów ob-
razów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodo-
wania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek 
z wyżej wymienionych usług.

(210) 513407 (220) 2020 05 12
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOPFE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 513412 (220) 2020 05 12
(731) CZUBOWICZ MARCIN STANISŁAW, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MCC MC Control
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 6 armatura metalowa do przewodów do sprę-
żonego powietrza, aluminium, drzwi metalowe, konstruk-
cje stalowe dla budownictwa, okna metalowe, wsporniki 
metalowe dla budownictwa, złącza rur metalowe, zamki 
inne niż elektryczne metalowe, zamki obrotowe do okien 
metalowe, konstrukcje metalowe, zawiasy metalowe, za-
wiasy drzwiowe metalowe, metalowe prowadnice do ram 
okiennych, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, 
prowadnice metalowe, pojemniki do sprężonego gazu 
lub skroplonego powietrza metalowe, przewody metalo-
we do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe 
klucze, materiały konstrukcyjne metalowe, kraty metalowe, 
szkieletowe rusztowania metalowe, prefabrykowane alumi-
niowe ramy rusztowań, prefabrykowane rusztowania meta-
lowe, konstrukcje metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, 
metalowe kratownice przestrzenne, platformy prefabryko-
wane metalowe, słupy metalowe, ciągnione i polerowane 
pręty metalowe, łuszczone pręty metalowe, 37 budowa 
stalowych wyrobów, budownictwo, usługi doradztwa 
budowlanego, informacja o naprawach, izolowanie bu-
dynków, budowa i naprawa magazynów, konsultacje bu-
dowlane, montaż rusztowań, montaż drzwi i okien, nadzór 
budowlany, malowanie, lakierowanie, prace konstrukcyjne, 
przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka budyn-
ków, usługi inspekcji budowlanej, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydrau-
licznych, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią 
budynków w trakcie budowy, usługi zarządzania budową, 
zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zakła-
danie mostowych złącz kompensacyjnych, zapobieganie 
osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zarządza-
nie projektami budowlanymi, zbrojenie budynków, usługi 
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, instalacja materiałów izolacyj-
nych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, insta-
lacja systemów inżynierii środowiska, eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, montaż instalacji na placach 
budowy, montaż i naprawa instalacji grzewczych, mon-
taż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
konserwacja i naprawa budynków, naprawa zamków, 
układanie kabli, czyszczenie budynków od zewnątrz, 
czyszczenie budynków od wewnątrz, zabezpieczanie 
przed korozją, usługi elektryków, 42 kontrola jakości, opra-
cowywanie projektów technicznych, badania techniczne, 
badania w dziedzinie budownictwa, miernictwo, pomiary, 
certyfikacja w kontroli jakości, projektowanie budowlane, 
nadzór i inspekcja techniczna, testowanie materiałów, ba-
dania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi pomiaru 
przepływu powietrza, oceny techniczne związane z pro-
jektowaniem, projektowanie działań zaradczych w celu 
usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie systemów 
elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi 
w zakresie projektowania budynków.

(210) 513426 (220) 2020 05 14
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CZUŁOŚĆ I WOLNOŚĆ BUDUJMY RÓWNOWAGĘ 
W RELACJACH

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizacja zbiórek, zbiórki funduszy i spon-
sorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatyw-
ne, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności 
i zapobieganie katastrofom, udzielanie informacji związanych 
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi charyta-
tywne, mianowicie usługi finansowe, przydzielanie dotacji 
pieniężnych dla organizacji charytatywnych, organizowanie 
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], gromadze-
nie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez roz-
rywkowych, 41 trening osobisty [szkolenie], usługi trenerów 
osobistych, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie 
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, szkolenie i coaching w zakresie relacji między-
ludzkich, usługi edukacyjne, prowadzenie zajęć, warsztatów, 
konferencji i seminariów w dziedzinie relacji osobistych, wy-
dawanie materiałów drukowanych i publikacji elektronicz-
nych, publikacje książek, badań, analiz, manuali i raportów 
w zakresie budowania relacji i ich utrzymania, 44 doradztwo 
psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo 
psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przepro-
wadzanie testów psychologicznych, terapia psychologiczna, 
usługi w zakresie testów psychologicznych, usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, doradztwo dotyczące psychologicz-
nego łagodzenia dolegliwości medycznych i psychofizycz-
nych, 45 doradztwo w zakresie relacji osobistych, świadcze-
nie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów oraz 
dla ich rodzin, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego 
rodzinom, zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla pa-
cjentów i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych fo-
rów online, organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych 
w żałobie i po przejściach traumatycznych.

(210) 513450 (220) 2020 05 13
(731) WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Immufen Plus
(510), (511) 5 suplement diety - ekstrakty roślinne i minerały.

(210) 513482 (220) 2020 05 14
(731) NOSINSKI BARTOSZ MOBILE CITY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOBILECITY BĄDŹMY W KONTAKCIE

(531) 01.15.11, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z te-
lefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurto-
wego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramo-
wania komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w za-
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kresie telefonów komórkowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie telefonów komórkowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie akcesoriów do telefonów, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie akcesoriów do telefonów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie tabletów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie tabletów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów do tabletów, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie akcesoriów do tabletów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie konsol, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie konsol, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów do konsol, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów do konsol, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie drukarek 3D, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie druka-
rek 3D, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lamp, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie drukarek, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie drukarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie de-
skorolek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie deskorolek, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie głośników, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie głośników, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie odkurzaczy, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie odkurzaczy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie latarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
latarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wag, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie wag, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie sprzętu szpiegowskiego, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie sprzętu szpiegowskiego, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie odtwarzaczy multimedialnych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odtwarzaczy multi-
medialnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kamer, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kamer, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie bagażników rowerowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie bagażników rowerowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czytników e-book: 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czytników e-book, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kamer sportowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kamer sportowych: 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie etui, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie etui, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie torb, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torb, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie uchwytów samo-
chodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie uchwy-
tów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie urządzeń peryferyjnych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń peryferyjnych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie inteligentnych zegarków, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie inteligentnych opasek, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie inteligentnych opasek.

(210) 513490 (220) 2020 05 15
(731) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiTprotect
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable 
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe świa-
tłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinfor-
matyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne 
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskro-
bezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne, 
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elek-
tryczne, koncentryczne i światłowodowe.

(210) 513513 (220) 2020 05 15
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rack & Shelf

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 lodówki elektryczne.

(210) 513545 (220) 2020 05 14
(731) GONDA KATARZYNA, Wrocław; 

SZKÓLSKI JACEK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hopsa

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie, mobilne aplikacje, aplikacje 
mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom 
dostęp do informacji o wydarzeniach, aktywnościach, zaję-
ciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych 
i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, aplikacje mobilne 
i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom rezerwa-
cję oraz zakup miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, 
zajęcia i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe i roz-
rywkowe dla dzieci i młodzieży, publikacje elektroniczne, 
aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użyt-
kownikom dostęp do publikacji o wydarzeniach, aktywno-
ściach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, aplikacje 
mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom 
dostęp do przeglądów i recenzji wydarzeń rozrywkowych, 
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i mło-
dzieży, 41 udostępnianie informacji za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych, portalu internetowego oraz urządzeń 
i sieci cyfrowych w dziedzinie wydarzeń, aktywności, zajęć 
i warsztatów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i roz-
rywkowych dla dzieci i młodzieży, usługi w zakresie rezerwa-
cji on-line miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, zajęcia 
i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe 
dla dzieci i młodzieży, świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, spor-
towe i kulturalne, udostępnianie publikacji on-line, usługi 
w zakresie publikowania online informacji o wydarzeniach, 
aktywnościach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kultu-
ralnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, 
udostępnianie on-line przeglądów i recenzji wydarzeń roz-
rywkowych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie portalu internetowego oraz 
profili w sieciach społecznościowych o tematyce związanej 
z wydarzeniami, aktywnościami, zajęciami i warsztatami 
edukacyjnymi, kulturalnymi, sportowymi i rozrywkowymi dla 
dzieci i młodzieży.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513547 (220) 2020 05 14
(731) GONDA KATARZYNA, Wrocław;  

SZKÓLSKI JACEK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) H

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04, 27.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie, mobilne aplikacje, aplikacje 
mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom 
dostęp do informacji o wydarzeniach, aktywnościach, zaję-
ciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych 
i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, aplikacje mobilne 
i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom rezerwa-
cję oraz zakup miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, 
zajęcia i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe i roz-
rywkowe dla dzieci i młodzieży, publikacje elektroniczne, 
aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użyt-
kownikom dostęp do publikacji o wydarzeniach, aktywno-
ściach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, aplikacje 
mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom 
dostęp do przeglądów i recenzji wydarzeń rozrywkowych, 
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i mło-
dzieży, 41 udostępnianie informacji za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych, portalu internetowego oraz urządzeń 
i sieci cyfrowych w dziedzinie wydarzeń, aktywności, zajęć 
i warsztatów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i roz-
rywkowych dla dzieci i młodzieży, usługi w zakresie rezerwa-
cji on-line miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, zajęcia 
i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe 
dla dzieci i młodzieży, świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, spor-
towe i kulturalne, udostępnianie publikacji on-line, usługi 
w zakresie publikowania on-line informacji o wydarzeniach, 
aktywnościach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kultu-
ralnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, 
udostępnianie on-line przeglądów i recenzji wydarzeń roz-
rywkowych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie portalu internetowego oraz 
profili w sieciach społecznościowych o tematyce związanej 
z wydarzeniami, aktywnościami, zajęciami i warsztatami 
edukacyjnymi, kulturalnymi, sportowymi i rozrywkowymi dla 
dzieci i młodzieży.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513579 (220) 2020 05 19
(731) GNIŁKA-SOMERLIK MARIA WERBALNIA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) WERBALNIA
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych, tłumaczenia językowe, 
edukacja, rozrywka i sport, usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłuma-
czenia.

(210) 513586 (220) 2020 05 18
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)

(540) toys4edu
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycz-
nych, programy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, 
16 materiały biurowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 513608 (220) 2020 05 18
(731) AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węglewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) axis group

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do zaopatrzenia w wodę, insta-
lacje sanitarne, a mianowicie zlewozmywaki ze sztucznego 
granitu.

(210) 513614 (220) 2020 05 18
(731) GRÖNING KAROLINA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) YOGA@HOME
(510), (511) 25 odzież i obuwie do jogi, koszulki do jogi, blu-
zy do jogi, szorty do jogi, spodnie do jogi, spódnice do jogi, 
skarpety do jogi,opaski relaksacyjne na oczy do jogi, 27 maty 
do jogi, 28 artykuły i sprzęt sportowy do jogi, bloczki do jogi, 
paski do jogi, chusty do jogi, koce do jogi, piłki do jogi, 
41 usługi edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, prowadze-
nie i organizowanie kursów, szkoleń, ćwiczeń, warsztatów 
i treningów jogi, usługi edukacyjne związane z jogą, treningi 
medytacji, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych 
i rekreacyjnych.

(210) 513648 (220) 2020 05 19
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOCHRON

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, 5 preparaty do zwalczania insektów, 
preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, 
środki odstraszające komary, owady, środki odstraszają-
ce owady dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, preparaty 
do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące do użytku domo-
wego, płyny dezynfekujące (inne niż mydło), środki odkaża-
jące do użytku domowego.

(210) 513684 (220) 2020 05 05
(731) DUCHNOWSKI MAREK TOTUART, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) ToTuart
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z dziełami sztuki, organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej przedmiotów de-
signerskich: mebli, oświetlenia, elementów wyposażania 
wnętrz, usługi domów aukcyjnych, usługi aukcyjne świad-
czone online i za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, usługi handlowe online, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, 41 wystawy dzieł sztuki, 
usługi galerii sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, prowadze-
nie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, 
usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem 
łączy telekomunikacyjnych, usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.

(210) 513717 (220) 2020 05 20
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) bella goodbye make-up betaine & black pearl 

extract
(510), (511) 3 chusteczki nasączone środkami do demakijażu.

(210) 513748 (220) 2020 05 21
(731) LOKALNEOGNIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKI STÓŁ

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, warzywa przetworzone, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki gotowe, pasty 
warzywne, przetwory owocowe [dżemy], galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, dżemy i marmolady 
owocowe, przetworzone buraki, orzeszki ziemne w polewie 
miodowej, ogórki kiszone, ogórki konserwowe, powidła, ba-
kalie, pestki dyni, 30 pasty warzywne [sosy], wyroby cukier-
nicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, herbata, 
herbata lipowa, herbata owocowa [inna niż do celów me-
dycznych], ciastka, ciastka owsiane, ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, chrzan [sos przyprawowy], sos chrzanowy, 
miód, miód naturalny, naturalny miód dojrzały, cukierki, prze-
kąski wykonane z mąki zbożowej, słodycze o smaku owoco-
wym, słodycze owocowe, nielecznicze słodycze w postaci 
krówek, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyro-
bów cukierniczych, nielecznicze słodycze [wyroby cukier-
nicze], słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, 32 syropy 
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 
syrop z czarnej porzeczki, soki, soki warzywne jako napoje, 
soki owocowe jako napoje, napoje bezalkoholowe, syrop 

malinowy, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułami spo-
żywczymi, prowadzona w stacjonarnych punktach sprzeda-
ży oraz za pośrednictwem sieci Internet.

(210) 513750 (220) 2020 05 20
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) bella goodbye make-up aloe & hibiscus extract
(510), (511) 3 chusteczki nasączone środkami do demakijażu.

(210) 513757 (220) 2020 05 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TIOPPORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 513779 (220) 2020 05 21
(731) WOLKO DARIUSZ, TOMOŚ KAROL KD COLLECTION 

SPÓŁKA CYWILNA, Bralin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KD collection

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 20 meble.

(210) 513787 (220) 2020 05 22
(731) KYDRYŃSKI MARCIN SIESTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORA SIESTY

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 media do pobierania, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 
muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania 
udostępniana na witrynach internetowych MP3, muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cyfro-
wa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, nagrania audio, 
nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagra-
nia multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne 
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na taśmach, podcasty, podcasty do pobrania, pliki muzycz-
ne do pobierania, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, 
cyfrowe taśmy audio, nagrania audio i wideo, taśmy zawie-
rające nagrania audio, taśmy muzyczne, taśmy z nagraniami 
muzyki, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków 
elektronicznych, komunikacja drogą radiową, interaktyw-
ne usługi nadawania programów i łączności, elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, przekazywanie informacji za pomocą 
radia, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, ra-
diowe usługi informacyjne, transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych 
sieci multimedialnych, transmisja i odbiór radiowy, transmi-
sja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem 
sieci, usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi ra-
diokomunikacji wąskopasmowej, usługi sieci komunikacji 
radiowej, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych 
drogą telekomunikacyjną, transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, transmisja podkastów, transmisja 
strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, trans-
misja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, 
usługi w zakresie przesyłania elektronicznych wiadomości 
głosowych, transmisja audio, usługi transmisji audiowizual-
nej, nadawanie cyfrowych treści audio, transmisja danych 
audio za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, transmisja danych lub obrazów audiowizu-
alnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Inter-
netu, transmisja programów radiowych, nadawanie progra-
mów drogą radiową, emisja programów telewizyjnych i ra-
diowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, 
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, nadawa-
nie i transmisja programów radiowych, transmisje radiowe 
i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, nadawa-
nie muzyki, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową 
w Internecie, podcasting, 41 edycja nagrań audio, realizacja 
nagrań audiowizualnych, usługi produkcji taśm audio, usłu-
gi nagrywania i produkcji audio, usługi edycji nagrań audio 
i wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, udostęp-
nianie treści audio online nie do pobrania, udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
udostępnianie informacji online związanych z mediami au-
diowizualnymi, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się 
nagraniami audio i wideo, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, ra-
diowe programy rozrywkowe, usługi produkcji radiowej, re-
alizacja transmisji radiowych, przygotowywanie programów 
radiowych, dostarczanie rozrywki drogą radiową, produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, radiowe i telewizyjne usługi 
rozrywkowe, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, produkcja radiowych 
programów rozrywkowych, produkcja i prezentacja progra-
mów radiowych, wynajem stacji radiowych i telewizyjnych, 
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, 
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych 
i radiowych, produkcja przedstawień i programów radio-
wych i telewizyjnych, przedstawienia muzyczne, produkcja 
muzyczna, usługi prezenterów muzyki, koncerty muzyczne, 
muzyczne usługi wydawnicze, usługi bibliotek muzycznych, 
wykonywanie programów muzycznych, organizacja kon-
kursów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, 

usługi festiwali muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wy-
darzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, 
zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośred-
nictwem radia, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ścią-
gnięcia] z Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych 
online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakre-
sie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych 
na żywo, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, orga-
nizowanie festiwali.

(210) 513810 (220) 2020 05 23
(731) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GEO19
(510), (511) 6 kotwy metalowe, metalowe tuleje kotwowe, 
kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, 
kanały kotwowe z metalu, metalowe łączniki gwintowane, 
łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do prę-
tów, 7 świdry górnicze, maszyny górnicze, świdry górnicze 
[maszyny], wiertła górnicze, maszyny dla górnictwa, wiertła 
do maszyn górniczych, urządzenia wiertnicze do eksplo-
atacji górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny 
wiertnicze, urządzenia wiertnicze [wiertnice], świdry wiert-
nicze [części maszyn], wiertła do kamieni do maszyn wiert-
niczych, tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, tuleje 
do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku 
w przemyśle górniczym, przyrządy tnące do wiercenia gór-
niczego [raise boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, żer-
dzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], 37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, 
usługi górnicze, roboty wydobywcze [górnictwo], roboty 
wydobywcze w górnictwie, naprawa i konserwacja sprzętu 
górniczego, wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, 
wynajem urządzeń wiertniczych.

(210) 513811 (220) 2020 05 23
(731) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) G19
(510), (511) 6 kotwy metalowe, metalowe tuleje kotwowe, 
kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, 
kanały kotwowe z metalu, metalowe łączniki gwintowane, 
łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do prę-
tów, 7 świdry górnicze, maszyny górnicze, świdry górnicze 
[maszyny], wiertła górnicze, maszyny dla górnictwa, wiertła 
do maszyn górniczych, urządzenia wiertnicze do eksplo-
atacji górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny 
wiertnicze, urządzenia wiertnicze [wiertnice], świdry wiert-
nicze [części maszyn], wiertła do kamieni do maszyn wiert-
niczych, tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, tuleje 
do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku 
w przemyśle górniczym, przyrządy tnące do wiercenia gór-
niczego [raise boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, żer-
dzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], 37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, 
usługi górnicze, roboty wydobywcze [górnictwo], roboty 
wydobywcze w górnictwie, naprawa i konserwacja sprzętu 
górniczego, wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, 
wynajem urządzeń wiertniczych.
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(210) 513821 (220) 2020 05 24
(731) FURMANEK PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lokalsi

(531) 02.07.23, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczą-
cych żywności lub napojów, udostępnianie informacji doty-
czących produktów konsumenckich w zakresie oprogramo-
wania, udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich, telemarketing, świadczenie usług porównania cen onli-
ne, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, rekla-
mowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku-
pu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycz-
nych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośred-
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, po-
średnictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, po-
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, orga-
nizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, organizo-
wanie zakupów zbiorowych, organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i sprzedażą produktów, organizacja subskrypcji usług 
internetowych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, 
organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organiza-
cja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja i przepro-
wadzanie pchlich targów, informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, dostarczanie informacji za pośrednic-
twem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne, usługi w zakre-
sie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, usługi w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakre-
sie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy 
cyfrowej, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamo-
wych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakre-
sie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem teleksu, usługi w zakresie promocji, usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem 
Internetu i innych mediów, usługi w zakresie pozycjonowa-
nia marki, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe 
za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe w zakre-
sie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi rekla-

mowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe 
online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi 
reklamowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi ogłosze-
niowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie 
reklamy, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, usługi marketingowe, usługi informa-
cyjne dotyczące reklamy, umieszczanie reklam, reklamowa-
nie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom 
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprze-
dawców, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama banerowa, 
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie mate-
riałów reklamowych online, publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, publikacja treści reklamowych, publika-
cja reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie 
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygoto-
wywanie reklam, promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyj-
nych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowi-
zualnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za po-
średnictwem programów znaczków handlowych, promo-
wanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artyku-
łów promocyjnych w czasopismach, promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, promowanie projektów innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic-
twem strony internetowej, promocyjne usługi handlowe, 
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprzedaży, 
promocja [reklama] podróży, prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w Internecie, pośrednictwo w zakresie reklamy, 
ogłoszenia drobne, marketing towarów i usług na rzecz in-
nych, marketing telefoniczny, marketing referencyjny, marke-
ting internetowy, marketing dotyczący promocji, kompilacja 
statystyk związanych z reklamą, kampanie marketingowe, 
informacja marketingowa, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, dostarczanie przewodni-
ków reklamowych do przeszukiwania konsultowanych onli-
ne, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie in-
formacji marketingowych, aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, usługi w zakresie 
pokazów towarów, prezentacje towarów i usług, pokazy to-
warów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażo-
wych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znacz-
kami do wymiany, promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych 
za używanie kart kredytowych, promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz admini-
strowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, mar-
keting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
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kuponów, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych 
w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajem prze-
strzeni reklamowej on-line, udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w mediach elektronicznych, udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnia-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, świad-
czenie usług w zakresie reklamy komputerowej, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi rozpowszechniania materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, roz-
powszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnia-
nie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci ko-
munikacyjnej online w Internecie, rozpowszechnianie re-
klam, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi w zakresie składania zamówień 
[dla osób trzecich], usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, 42 usługi związane z opracowywaniem baz da-
nych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, 
usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów kom-
puterowych, usługi projektowania w odniesieniu do syste-
mów komputerowych, usługi projektowania systemów 
do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowa-
nia systemów komputerowych, usługi projektowania syste-
mów przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi te-
stowych do przetwarzania danych, tworzenie zapisanych 
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Inter-
netu, tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn in-
ternetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie stron interne-
towych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, two-
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron 
internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, 
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworze-
nie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trze-
cim, tworzenie stron elektronicznych, projektowanie syste-
mów komunikacyjnych, projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, projektowanie stron głównych, pro-
jektowanie stron głównych i witryn internetowych, projekto-
wanie stron domowych i stron internetowych, projektowa-
nie stoisk wystawowych, projektowanie sieci komputero-
wych na rzecz osób trzecich, projektowanie komputerowych 
baz danych, projektowanie komputerowych stron interneto-
wych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób 

trzecich, projektowanie i opracowywanie stron interneto-
wych, projektowanie i opracowywanie baz danych, opraco-
wywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, projektowanie systemów magazynowania 
danych, projektowanie i opracowywanie systemów kompu-
terowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do elektronicznych baz danych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wprowadzania danych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania da-
nych, projektowanie i opracowywanie systemów do prze-
chowywania danych, projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, planowanie, projek-
towanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób 
trzecich, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania 
danych, algorytmów i oprogramowania, obsługiwanie wy-
szukiwarek, aktualizowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, wynajem oprogramowania komputerowego, urzą-
dzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, wynajem systemów przetwarzania da-
nych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, za-
rządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarzą-
dzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, 
utrzymywanie baz danych, utrzymanie witryn interneto-
wych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób 
trzecich, utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania kompute-
rowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, utrzyma-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputero-
wego do potrzeb klienta, usługi w zakresie aktualizacji pro-
gramów komputerowych, usługi w zakresie aktualizacji baz 
danych oprogramowań, usługi utrzymywania stron interne-
towych, usługi projektowe dotyczące oprogramowania 
komputerowego, usługi projektowania oprogramowania 
komputerowego, usługi programowania w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, usługi programowania kompu-
terowego do magazynowania danych, usługi programowa-
nia komputerów w celu analizowania i raportowania handlo-
wego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, udo-
stępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi 
opcjami wyszukiwania, udostępnianie pomocy technicznej 
on-line dla użytkowników programów komputerowych, 
uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych 
zgodnie z życzeniami użytkowników, tworzenie, utrzymywa-
nie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworze-
nie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputero-
wego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów kom-
puterowych, tworzenie stron internetowych dla innych, 
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowa-
nie stron internetowych, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego dla osób trzecich, projektowanie oprogramowa-
nia do konwertowania danych i treści multimedialnych 
z i na różne protokoły, projektowanie, opracowywanie i pro-
gramowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, pro-
jektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, konser-
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wacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji 
natychmiastowej, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowych baz danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do opracowywania 
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami 
danych, projektowanie i opracowywanie stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sy-
gnału, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron 
internetowych, projektowanie baz danych, projektowanie, 
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, programowanie oprogramowania do platform han-
dlu elektronicznego, programowanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, programowanie 
komputerowe dla osób trzecich, pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro-
gramowania komputerowych baz danych, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opra-
cowywanie i testowanie oprogramowania, instalacja, na-
prawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, in-
stalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompu-
terowego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, instalacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, aktualizowanie stron internetowych, aktualizo-
wanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja stron 
głównych do sieci komputerowych, aktualizacja progra-
mów komputerowych, aktualizacja oprogramowania 
do smartfonów, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania i programów komputerowych, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepo-
bieralnego oprogramowania online, zapewnianie oprogra-
mowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udostępnia-
nie online oprogramowania nie do pobrania, projektowa-
nie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn interneto-
wych na rzecz osób trzecich, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto-
wania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych.

(210) 513824 (220) 2020 05 22
(731) PODZIEMEK PAWEŁ ARSTON, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARSTON GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 blacha [płyty, arkusze], blacha metalowa, bla-
cha perforowana, metalowe deski poszycia ściany, metalowe 
elewacje, metalowe elementy fasadowe, metalowe elewacje 
ścienne, metalowe komponenty do budowy fasad, meta-
lowe okładziny fasadowe, fasady metalowe, panele meta-
lowe obiciowe do budynków, taśma walcowana i zwój ta-
śmy (szpula), odkuwki z metali, ocynkowane arkusze blachy 
stalowej, metalowe profile wyciskane, pręty z metalu, słupy 
metalowe, stal profilowa, metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe 
rynny, blacha do pokrycia dachu z metalu, pokrycia dachowe 
metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, metalowe 
konstrukcje, metalowe gotowe elementy budowlane, gzym-
sy metalowe, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, 
kominy stalowe, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe 
materiały budowlane, metalowe elementy budowlane, ką-
towniki stalowe do dachów, kratownice metalowe, listwy 
metalowe, 19 niemetalowe elementy budowlane w postaci 
płyt, niemetalowe arkusze okładzinowe, arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, niemetalowe części budow-
lane, elementy fasad z materiałów niemetalowych, fasady 
z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcyjne fasad 
z materiałów niemetalowych, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, kątowniki niemetalowe, nieme-
talowe listwy budowlane, niemetalowe rozpory podpiera-
jące, niemetalowe okładziny do fasad, okładzinowe panele 
niemetalowe do pokrywania dachów, niemetalowe panele 
okładzinowe, 40 usługi w zakresie obróbki metali, usługi wy-
kańczania metali, obróbka metali, obróbka blach, obróbka 
mechaniczna metalu, obróbka metalu [kształtowanie], ob-
róbka metalu [tłoczenie], wytłaczanie metalu, polerowanie 
ścierne powierzchni metali, obróbka metalu [wytłaczanie], 
kształtowanie elementów metalowych, galwanizowanie 
metalu, lutowanie twarde metali, cięcie metalu, cięcie sta-
li, chromowanie, formowanie metali na zimno, frezowanie, 
emaliowanie metali, laminowanie, laminowanie metali, lu-
towanie, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, 
obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
obróbka materiałów wiązką laserową, cięcie metalu laserem, 
wykańczanie metali, dostarczanie informacji dotyczących 
obróbki materiałów.

(210) 513840 (220) 2020 05 22
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA CZAPLA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 513864 (220) 2020 05 24
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ ROBERT RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICHOEXPERT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze płyny do włosów, 
9 programy komputerowe, 44 fryzjerstwo, usługi medycyny 
alternatywnej.
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(210) 513887 (220) 2020 05 25
(731) SZELĄG MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZULIDOR

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamie-
ni szlachetnych i ich imitacje, przyrządy do mierzenia czasu, 
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria, wyroby 
biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje.

(210) 513895 (220) 2020 05 25
(731) DERKACZ MAGDALENA, MODRYKAMIEŃ GRZEGORZ 

EMC-FORTO SPÓŁKA CYWILNA, Stok Lacki-Folwark
(540) (znak słowny)
(540) EMC - FORTO
(510), (511) 9 urządzenia i akcesoria do badania odporno-
ści na znormalizowane zaburzenia przewodzone, genera-
tory i programowalne źródła AC/DC do testów elektrycz-
nych i do badania EMC, wzmacniacze półprzewodnikowe, 
wzmacniacze częstotliwości radiowych i mikrofalowe, elek-
troniczne przyrządy pomiarowe do użytku w przemyśle 
i laboratoriach, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: urządzeń 
pomiarowo - badawczych, urządzeń, maszyn, oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 37 aktualizacja, rozbudowa i kali-
bracja urządzeń pomiarowo - badawczych, serwis urządzeń 
elektronicznych, konserwacja i naprawa elektronicznych 
przyrządów pomiarowych do użytku przemysłowego i labo-
ratoryjnego.

(210) 513913 (220) 2020 05 25
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STAROPOLSKA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 513921 (220) 2020 05 25
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 513924 (220) 2020 05 25
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) CZARNA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 513925 (220) 2020 05 25
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 513934 (220) 2020 05 25
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SREBRNA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 513935 (220) 2020 05 25
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZARA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, kok-
tajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(210) 514112 (220) 2020 05 29
(731) GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.O.C

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 
24.15.21, 29.01.12

(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.

(210) 514114 (220) 2020 05 29
(731) GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLANE

(531) 23.05.05, 03.07.17, 26.04.12, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalko-
holowe.

(210) 514121 (220) 2020 05 29
(731) TYMIŃSKI WIKTOR, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) mamutka
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, tkaniny.

(210) 514136 (220) 2020 05 31
(731) BM WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA BROWAR

(531) 06.01.02, 05.11.15, 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
wody, soki, bazy do koktajli bez alkoholu, aperitify bezalko-
holowe, bezalkoholowe napoje słodowe, koktajle bezalko-
holowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje 
mrożone na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, na-
poje zawierające witaminy, poncz bezalkoholowy, poncz 
owocowy, bezalkoholowy, niegazowane napoje bezalko-
holowe, sorbety [napoje], wina bezalkoholowe, woda gazo-
wana wzbogacona witaminami [napoje], koncentraty soków 
owocowych, mieszane soki owocowe, mrożone napoje owo-
cowe, napoje owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane 
soki owocowe, soki gazowane, soki warzywne [napoje], soki 
owocowe [napoje], gazowana woda mineralna, woda gazo-
wana, woda niegazowana, woda stołowa, wody mineralne 
i gazowane, mineralizowane piwa, piwa o małej zawartości 
alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo 
pszeniczne, piwo jasne typu ale, piwo pełne jasne, piwo rze-
mieślnicze, piwo słodowe, porter [rodzaj mocnego, ciemne-
go piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], brzeczka 

piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo [piwo ze słodu palo-
nego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa ja-
sne ale (IPA), kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwo 
o smaku kawy, piwo typu koźlak, piwo typu saison, shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady].

(210) 514148 (220) 2020 05 29
(731) RESZPONDEK LAURA NATALIA PAPUVEGE, 

Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) UMAMITU
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekoro-
wanie ciast, dekorowanie żywności, informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w je-
dzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, 
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, wy-
najem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświe-
tleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-
lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, 
wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 514152 (220) 2020 06 01
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CHILLOVE
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), 
drób pieczony (w postaci parówek), parówki, dziczyzna 
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa dro-
biowego, półprodukty mięsne panierowane, półprodukty 
mięsne z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, 
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, re-
stauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie 
dań na zamówienie, dostawa potraw na zamówienie.

(210) 514164 (220) 2020 06 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LONG4LASHES by OCEANIC BROW MICROBLADING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki 
do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, tusze do rzęs, ko-
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
kolorowe, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, 
proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przy-
spieszające wzrost rzęs i brwi, maski kosmetyczne, serum 
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 
eteryczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, podkłady 
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, 
odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, leczni-
cze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, 
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów 
leczniczych.
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(210) 514165 (220) 2020 06 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellcaps

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 514168 (220) 2020 06 01
(731) TRZESZCZAK AGNIESZKA, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUM FITNESS

(531) 22.01.21, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparaty do nurko-
wania, przyrządy do nurkowania, 41 publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłu-
maczeń pisemnych.

(210) 514170 (220) 2020 06 01
(731) PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAREN BY PARTS-TEAM

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 3 żele, pasty i inne środki do mycia rąk, prepara-
ty pielęgnacyjne do samochodów, preparaty do czyszczenia 
i odtłuszczania części samochodowych, płyny do mycia silni-
ków, szampony samochodowe, płyny i koncentraty do spry-
skiwaczy samochodowych, zmywacze do hamulców i sprzę-
gieł samochodowych, preparaty do mycia silnie zanieczysz-
czonych powierzchni, płyny do czyszczenia i mycia tapicerki, 
karoserii i felg w samochodach.

(210) 514175 (220) 2020 06 01
(731) PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Part S Team CZĘŚCI SAMOCHODOWE

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej części zamien-
nych do samochodów osobowych i dostawczych, akceso-
riów samochodowych, systemów bezpieczeństwa do sa-
mochodów, kosmetyków samochodowych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branży samochodowej 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie, przez Internet i w punktach sprzedaży części kon-
strukcyjnych i zamiennych do samochodów osobowych 
i dostawczych, usługi świadczone przez punkty sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej akcesoriów i części zamiennych 
do pojazdów samochodowych, urządzeń antywłamanio-
wych, sprzedaż chłodnic, pasków klinowych do silników, cy-
lindrów, filtrów, pomp paliwowych, wentylatorów i tłumików 
do silników, świec zapłonowych i żarowych, akumulatorów, 
alternatorów, bezpieczników, gaśnic, lusterek, obrotomierzy, 
prędkościomierzy do pojazdów, rejestratorów kilometrów, 
termostatów do pojazdów, trójkątów ostrzegających, reflek-
torów samochodowych, instalacji do klimatyzacji i wentylacji 
pojazdów, aparatury do ogrzewania i odmrażania pojazdów, 
sprzętu audio-video do pojazdów, układów elektrycznych 
i napędowych, opon samochodowych, środków antypośli-
zgowych, olei silnikowych, smarów, środków higieny, prepa-
ratów pielęgnacyjnych do samochodów: płynów do mycia 
silników, płynów do mycia szyb, płynów do czyszczenia tapi-
cerki, płynów do mycia felg, płynów do spryskiwaczy, szam-
ponów samochodowych.

(210) 514182 (220) 2020 06 01
(731) ROGULSKI ROBERT PAWEŁ INTER-FOOD, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowoodlotowo

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.11, 05.07.13, 27.05.01, 27.05.08, 
29.01.15

(510), (511) 35 usługi w zakresie zamówień on-line, skom-
puteryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-
-line, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji 
handlowych on-line, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów on-line, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie nastę-
pujących towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
preparaty i artykuły medyczne, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, aparaty 
i instrumenty medyczne, akcesoria kosmetyczne, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, kosmetyki, środki toaletowe, preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, zastawa stołowa, przybory kuchenne, 
naczynia do picia, pojemniki i worki na odpady, książki, arty-
kuły spożywcze, żywność, soki.
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(210) 514187 (220) 2020 06 01
(731) PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO-EMB

(531) 24.17.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kompozyto-
wych kotew górniczych.

(210) 514189 (220) 2020 06 01
(731) KATARZYŃSKI MICHAŁ, Boguchwała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zachwyceni

(531) 02.09.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do aplikacji internetowych, 
aplikacje internetowe do badania satysfakcji.

(210) 514191 (220) 2020 06 02
(731) SIEBERT JOANNA OBENTO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTY PROJECT RESTAURACJA W PUDEŁKU

(531) 26.01.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.01.06
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 514213 (220) 2020 06 02
(731) MULTIMEDIA AIDED TUTORING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) sqlpix
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
mobilne umożliwiające korzystanie z książek elektronicz-
nych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do naucza-
nia], czytniki książek cyfrowych, ekrany wideo, interaktywne 
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kalkulato-
ry kieszonkowe, kasety wideo, komputery, komputery cien-
ki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [pod-
ręczne], książki dźwiękowe, książki audio, książki zapisane 
na płytach, liczydła, oprogramowanie gier, oprogramowanie 
gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie kom-
puterowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 

platformy oprogramowania komputerowego wspomaga-
jące proces uczenia się, podręczne słowniki elektroniczne, 
podręczniki w formie elektronicznej, podręczniki w po-
staci programu komputerowego, pokrowce do tabletów, 
pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy 
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagra-
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane, projekto-
ry, projektory wideo, przyrządy matematyczne, publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, ram-
ki cyfrowe do zdjęć, roboty edukacyjne, smartfony, sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, tablety, 
telefony komórkowe, urządzenia do nauczania, urządzenia 
i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, 
urządzenia kinematograficzne, zestawy na głowę do rzeczy-
wistości wirtualnej, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, przesyłanie wiadomości, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
podkastów, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostęp-
nianie forów internetowych online, usługi telekonferencyjne, 
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obra-
zów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostarczanie 
filmów, 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, fotografia, fotoreportaże, 
informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kształcenie uzupełniające, montaż taśm wideo, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, 
nauczanie wspomagane komputerowo, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmowa, inna 
niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów  
[np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, 
szkoły [edukacja], udostępnianie filmów online nie do po-
brania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, 
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubo-
we [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi 
muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi w za-
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo-
wych, usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], wystawianie spektakli na żywo.

(210) 514232 (220) 2020 06 02
(731) RESTAURACJA HALKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 potrawy gotowe, przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, mięso i wyroby mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, 
nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, 30 dania 
gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, 32 bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwo-
warskie, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 
33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, 35 bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do napojów, usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających żywność, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi 
handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, 
usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami ku-
chennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z owoca-
mi morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogur-
tami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicz-

nej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żyw-
ności, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stoło-
wą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mleczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekar-
niczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pi-
wem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, doradztwo bizneso-
we w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, 
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi w za-
kresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności re-
stauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, zarządza-
nie biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami dla 
osób trzecich, 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 
41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi 
edukacyjne związane ze świadczeniem usług restauracyj-
nych, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
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dostarczania żywności i napojów, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie in-
formacji o usługach barów, informacja o usługach restaura-
cyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowa-
nie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, kok-
tajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żyw-
ności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napo-
jów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowa-
nie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwują-
ce wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, 
rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, ser-
wowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów 
w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach 
z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, ser-
wowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączka-
mi, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi 
barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi barów z faj-
kami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi 
bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie win, 
usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych 
[zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mo-
bilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i na-
poje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, 
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego 
klubu picia, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji ho-
telowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 
sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracji washoku, usługi restauracji z da-
niami ramen, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącz-
nie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bi-
stro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, usługi w zakresie pubów, usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń na uroczy-
stości, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, wy-
najem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu 
do podawania jedzenia i napojów, wynajem lad kuchennych 
do przygotowywania posiłków do bezpośredniego spoży-
cia, wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysło-

wych, wynajem zastaw stołowych, wynajem zlewozmywa-
ków kuchennych, wynajem zlewozmywaków kuchennych 
do użytku komercyjnego, wypożyczanie automatów do na-
pojów, wypożyczanie blatów kuchennych, wypożyczanie 
fontann czekoladowych, wypożyczanie fontann z napojami, 
wypożyczanie krzeseł do wnętrz, wypożyczanie krzeseł 
i stołów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie maszyn do waty cukro-
wej, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stoło-
wej, wypożyczanie mebli, wypożyczanie mebli dla hoteli, 
wypożyczanie mebli na konferencje, wypożyczanie mebli 
na prezentacje, wypożyczanie mebli na wystawy, wypoży-
czanie naczyń, wypożyczanie naczyń stołowych, wypoży-
czanie podgrzewaczy do potraw, wypożyczanie przyborów 
kuchennych, wypożyczanie stołów do wnętrz, wypożycza-
nie szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, wypożycza-
nie umeblowania, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
wypożyczanie urządzeń do popcornu, wypożyczanie urzą-
dzeń gastronomicznych, wypożyczanie wyposażenia 
wnętrz, wypożyczanie wyposażenia barowego, wypożycza-
nie wyposażenia meblowego, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmo-
wanie pomieszczeń na pobyt czasowy, hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostęp-
nianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz po-
mieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udo-
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem budynków 
przenośnych, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem 
pawilonów, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
wypożyczanie dużych namiotów, wypożyczanie namiotów.

(210) 514233 (220) 2020 06 02
(731) TOBER ANNA VOLNA, Hornówek
(540) (znak słowny)
(540) VOLNA
(510), (511) 18 parasole, aktówki, teczki, dyplomatki, etui 
na karty [portfele], etui na wizytówki, kopertówki [małe to-
rebki], kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry i walizki, ple-
caki, podróżne (torby -), portfele, portmonetki, sakwy, teczki, 
torby, torby plażowe, torby płócienne, torby podróżne, torby 
sportowe, torebki, torebki damskie, torebki męskie, walizki, 
walizy, worki, sakiewki, 25 bandany, berety, chusty [odzież], 
czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki i czapeczki spor-
towe, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, kapelusze, 
kapelusze plażowe, kominiarki, kaptury, opaski na głowę, sza-
le-tuby, turbany, buty damskie, obuwie dla mężczyzn, obu-
wie dla kobiet, obuwie dla dzieci, akcesoria na szyję, apaszki, 
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy (szorty), 
bielizna, bikini, biustonosze, bluzki, bluzki z krótkimi rękawa-
mi, bluzy dresowe, bluzy sportowe, body [bielizna], chustki 
[apaszki], chusty plażowe, damska bielizna, damskie koszu-
le nocne, damskie luźne topy, długa bielizna, długie kurtki, 
długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], dzianina 
[odzież], dżinsy, eleganckie spodnie, garnitury damskie, ge-
try, golfy, kamizelki, kąpielowe kostiumy, kimona, kombine-
zony, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule nocne, 
kurtki, legginsy, ocieplacze, odzież codzienna, odzież dam-
ska, odzież dziana, podkoszulki, polary, półgolfy, pończochy, 
pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, 
spodnie, stroje plażowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, 
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szorty, t-shir-
ty z krótkim rękawem, tankini, topy [odzież], tuniki, ubrania 
codzienne.
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(210) 514239 (220) 2020 06 03
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.01, 02.03.23, 01.03.01, 01.03.07, 01.03.09, 05.01.05, 
05.01.12, 05.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.14, 
26.04.15, 29.01.14

(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne, margaryna.

(210) 514241 (220) 2020 06 02
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały-Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) YOLYN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne do skóry.

(210) 514254 (220) 2020 06 03
(731) SAGAN KRZYSZTOF SAGAN TEXTILE, Karsznice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGAN textile

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 23 przędza i nici, przędza i nici z bawełny, ela-
styczna przędza, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien 
chemicznych, nić syntetyczna, nici bawełniane, elastyczna 
przędza do użytku włókienniczego, 24 dziane materiały 
oczkowe, dzianina, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, tkaniny, dżersej [materiał], 25 odzież, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 514270 (220) 2020 06 02
(731) SATIVA LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SativaLife

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, 5 preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 30 kawa, 

herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze-
nia i drożdże, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 31 karmy 
i pasze dla zwierząt, 34 artykuły do użytku z tytoniem, ty-
toń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), wa-
poryzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, przybory dla palaczy, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej.

(210) 514293 (220) 2020 06 03
(731) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwonicz-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINERY

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, 2 rozcieńczalniki i zagęszczacze 
do powłok, barwników i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny.

(210) 514316 (220) 2020 06 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) ERLA VIROSEPT
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, prepa-
raty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowa-
nia, sole do celów przemysłowych, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci nie-
przerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice 
syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk 
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne.

(210) 514317 (220) 2020 06 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
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(540) ERLA STERIL MAX
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty prze-
znaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], 
mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji 
żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii 
i drukowania, sole do celów przemysłowych, substancje, 
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne 
i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty che-
miczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne 
w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 
3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, pre-
paraty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artyku-
ły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły den-
tystyczne.

(210) 514319 (220) 2020 06 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) ERLA DEZIN BAC
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
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 prepara-
ty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nie-
przerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice 
syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk 
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne.

(210) 514320 (220) 2020 06 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)

(540) ERLA ALCOSEPT
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
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 prepara-
ty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nie-
przerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice 
syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk 
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne.

(210) 514335 (220) 2020 06 04
(731) SZYMULA ADRIAN, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Digital Hill
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach 
sieci Internet, usługi przygotowawcze dla pozycjonowania 
stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, depozycjonowa-
nie stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów 
reklamowych, obróbka tekstów, telemarketing, agencje 
reklamowe, usługi w zakresie pozycjonowania marki, rekla-
mowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, opty-
malizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja 
stron internetowych, dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, roz-
powszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych 
sieci komunikacyjnych.

(210) 514337 (220) 2020 06 04
(731) SZYMULA ADRIAN, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Rocket Media
(510), (511) 35 kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, usługi konsultin-
gowe w zakresie marketingu internetowego, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
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w tym przez Internet, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie infor-
macji handlowych z internetowych baz danych, marketing 
internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, reklama bizneso-
wych stron internetowych, reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych me-
diów, analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie 
marketingu, badania rynku i badania marketingowe, doradz-
two w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marke-
tingowe, dostarczanie informacji marketingowych, informa-
cja marketingowa, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe 
on-line, obróbka tekstów, usługi w zakresie pozycjonowa-
nia marki, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), pozycjono-
wanie stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, 
usługi przygotowawcze dla pozycjonowania stron interne-
towych w wyszukiwarkach sieci Internet, depozycjonowanie 
stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet.

(210) 514423 (220) 2020 06 04
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do poczty elektronicznej 
i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do zabezpiecza-
nia poczty elektronicznej, oprogramowanie do planowania, 
serwery poczty elektronicznej, 38 usługi poczty elektro-
nicznej i przesyłania wiadomości, wynajem skrzynek pocz-
ty elektronicznej, 42 administracja serwerami pocztowymi, 
elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiado-
mości e-mail, elektroniczne przechowywanie dokumentów 
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.

(210) 514431 (220) 2020 06 05
(731) DUBROWNIK JAROSŁAW, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA OPTYKA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.13

(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, wzmacniacze optyczne, urządzenia noktowizyjne, futera-
ły na urządzenia optyczne, etui na akcesoria optyczne.

(210) 514441 (220) 2020 06 05
(731) FUNDACJA PZU, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU Fundacja

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18

(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne i spo-
łeczne, usługi związane z organizowaniem i inspirowaniem 
działalności charytatywnej, usługi organizowania funduszy 
na cele dobroczynne oraz społeczne, wspierania rzeczowe-
go i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi wspie-
rania finansowego działań charytatywnych, przedsięwzięć 
społecznych, przedsięwzięć służących rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, usługi wspierania finansowego rozwo-
ju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki, czytelnictwa, 
ekologii, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, zdrowia 
i pomocy społecznej, bezpieczeństwa społecznego, rozwoju 
i bezpieczeństwa wspólnot lokalnych, usługi mające na celu 
organizowanie i finansowe wspieranie działań służących ce-
lom charytatywnym, społecznym, wspieraniu kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury i sztuki, ekologii, zdrowia i pomocy 
społecznej, bezpieczeństwa społecznego, rozwoju dzieci 
i młodzieży, usługi mające na celu finansowe wspieranie wy-
darzeń, imprez, wydawnictw, publikacji, nagrań służących 
celom charytatywnym i społecznym, udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne 
i społeczne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne 
i społeczne, przekazywanie funduszy na cele charytatywne 
i społeczne.

(210) 514443 (220) 2020 06 05
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) DENICIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne wskazane w lecze-
niu uzależnienia od nikotyny oraz odzwyczajeniu się od pa-
lenia tytoniu.

(210) 514452 (220) 2020 06 06
(731) MICHERDA TOMASZ OKDM, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD KELNERA DO MILIONERA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 9 e-booki, książki audio, książki elektroniczne 
do pobrania, książki dźwiękowe, książki w formacie cyfro-
wym do pobierania z Internetu, 16 książki, książki edukacyj-
ne, książki informacyjne, 35 promocja, reklama i marketing 
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stron internetowych on-line, promowanie projektów innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic-
twem strony internetowej, 38 dostęp do treści, stron interne-
towych i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowi-
zualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub Internetu, 41 edukacja online z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(210) 514462 (220) 2020 06 05
(731) ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) master LED

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.04, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.13

(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elek-
troniczne jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodują-
ce, elektroniczne urządzenia szyfrujące, interaktywne tablice 
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojaz-
dach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-analogowe, 
konwertery częstotliwości UHF, konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości, masery [wzmacniacze mikrofalowe], monito-
ry do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialne złą-
cza do pojazdów, multipleksery, multipleksery multimedial-
ne, multipleksery wideo, multipleksery z podziałem czasu, 
nadajniki optyczne, odbiorniki do urządzeń telekomunika-
cyjnych, ograniczniki sygnału, programatory czasowe, przed-
wzmacniacze, przetworniki analogowe, przyrządy szyfrują-
ce, sprzęt do komunikacji, sprzęt do szyfrowania, stabilizato-
ry do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowniki wieloporto-
we, stojaki do wzmacniaczy, terminale do odbioru sygnałów, 
terminale multimedialne, transformatory akustyczne, tunery 
wzmacniacze, uchwyty do mocowania przystosowane 
do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, urządzenia do dekodowa-
nia, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do ko-
dowania, urządzenia do montowania kamer, urządzenia 
do nagrywania, urządzenia do pamiętania danych, urządze-
nia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia 
do rozpoznawania mowy, urządzenia do szyfrowania da-
nych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządze-
nia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radio-
we, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia nagry-
wające, urządzenia rozpoznające mowę, urządzenia rozpo-
znające twarz, urządzenia z terminalem telematycznym, 
wzmacniacze, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze cyfro-
we, wzmacniacze do pojazdów, wzmacniacze elektroaku-
styczne, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elek-
tryczne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze rozdzielające, 
wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny częstotliwości radio-
wych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościo-

wych, anteny do odbioru programów nadawanych drogą 
satelitarną, anteny samochodowe, gniazdka do anten, kon-
wertery antenowe, maszty antenowe, kable do nadawania 
i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, kamery aktywowane 
ruchem, odbiorniki audio-wideo, urządzenia do rejestrowa-
nia i odtwarzania obrazu, adaptery, adaptery do słuchawek, 
głośniki, głośniki audio, mikrofony, odbiorniki audio, cyfrowe 
kamery wideo, elektroniczne monitory ekranowe, kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, LCD [wy-
świetlacze ciekłokrystaliczne], monitory LED, projektory cy-
frowe, projektory multimedialne, projektory przenośne, urzą-
dzenia do monitoringu wizualnego, nadajniki, urządzenia 
transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, elektryczne 
przewody telefoniczne, kable audio, kable do drukarek, kable 
do komputerów, kable do mikrofonów, kable do modemów, 
kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, 
kable koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry, 
kable optyczne, kable światłowodowe, kable telekomunika-
cyjne, kable usb, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, 
koncentryczne tłumiki, łączniki kabli koncentrycznych, łącz-
niki koncentryczne, łączniki światłowodowe, okablowanie 
do komputerów, okablowanie łącznościowe, okablowanie 
sieciowe, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki 
koncentryczne, przełączniki głośników, przełączniki koncen-
tryczne, przełączniki optyczne, przewody do usb, przewody 
komunikacyjne, przewody świetlne USB, przewody usb 
do telefonów komórkowych, receptory światłowodowe, 
światłowód, światłowody, złącza do kabli, złącza kabli audio, 
złącza optyczne, złączki do przewodów optycznych, czujniki 
dymu, drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektronicz-
ne systemy zabezpieczające do sieci domowej, kamery cofa-
nia do pojazdów, 11 abażury, abażury do lamp, abażury 
do źródeł światła, architektoniczne instalacje oświetlenia HID 
[o wysokim natężeniu wyładowania], architektoniczne opra-
wy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane 
w górę do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece 
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], dyfuzory będące 
częściami instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowa-
nia światła, ekrany do regulowania światła, elektrolumine-
scencyjne źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe 
światełka, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wy-
ładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wy-
ładowcze, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetle-
niowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, elek-
tryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne światełka 
okolicznościowe, elektryczne światła nocne, elektryczne 
systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia 
oświetleniowe do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetle-
nia dekoracyjnego, elektryczne wyładowcze elementy insta-
lacji oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświe-
tleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej 
do użytku w miejscach niebezpiecznych, elementy instalacji 
oświetleniowej na podczerwień, elementy oświetleniowe, 
elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry do lata-
rek, filtry do urządzeń oświetleniowych, halogenowe archi-
tektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe instalacje 
oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy oświetlenio-
we, iluminatory światłowodowe, instalacje do lamp ulicz-
nych, instalacje do oświetlania choinek, instalacje oświetle-
nia awaryjnego, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetle-
niowe do basenów zamontowane pod wodą, instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], klosze do lamp 
[kominki], klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, koł-
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nierzowa oprawa oświetleniowa, kolorowe światełka do de-
koracji świątecznych, kolumny rektyfikacyjne, ksenonowe 
lampy łukowe, kuliste klosze do lamp, lampiony elektryczne, 
lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki elektryczne 
na choinki, lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, 
lampki oświetlenia wewnętrznego do czytania, do pojaz-
dów, lampki przyczepiane do książki, lampki samochodowe 
[do map], lampowe promienniki podczerwieni, lampy bez-
pieczeństwa LED, lampy do celów oświetleniowych, lampy 
do instalacji elektrycznych, lampy do umieszczania nad umy-
walkami, lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy elek-
tryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy 
elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy halogeno-
we, lampy kierujące światło ku górze, lampy LED, lampy łuko-
we, lampy na energię słoneczną, lampy na podczerwień, 
nie do celów medycznych, lampy oświetleniowe, lampy 
podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia domowego, 
lampy ścienne, lampy stojące, lampy wiszące, lampy wyła-
dowcze, lampy wyładowcze dużej intensywności, lampy wy-
posażone w rozsuwane wsporniki, lampy z elastycznym ra-
mieniem, latarki, latarki akumulatorowe, latarki kieszonkowe, 
latarki kieszonkowe, elektryczne, latarki LED, latarki na ener-
gię słoneczną, listwy świetlne, miniaturowe żarówki oświe-
tleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, 
oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, oprawy, obu-
dowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, opra-
wy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, 
oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy 
oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony 
do lamp, osłony szklane będące akcesoriami do lamp sło-
necznych, osprzęt do kinkietów, osprzęt do lamp na pod-
czerwień, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia 
ściennego [inny niż włączniki], osprzęt do oświetlenia świa-
tłowodowego, osprzęt do żarówek, osprzęt oświetleniowy, 
oświetlacze podczerwieni, oświetlenie awaryjne, oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, oświetlenie da-
chowe [lampy], oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie deko-
racyjne na choinki, oświetlenie do celów wystawowych, 
oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie do zastoso-
wania w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie elektrycz-
ne, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie nastro-
jowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, 
oświetlenie PLS [plazmowy system oświetlenia], oświetlenie 
ścienne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie 
typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie wy-
stawowe, oświetlenie zewnętrzne, ozdobne zestawy oświe-
tleniowe, ozdoby choinkowe [lampy], pasma świetlne, pod-
stawy lamp, podwodne lampy LED, przenośne lampy [oświe-
tleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], przeno-
śne szperacze, przewody świetlne do celów oświetlenio-
wych, ręczne reflektory punktowe, reflektory, reflektory 
do lamp, reflektory do odbijania światła, reflektory do opraw 
oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach wielkich, 
reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, rozpraszacz 
światła, rury oświetleniowe, samoświecące źródła światła, 
stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, sufitowe 
lampy wiszące, światełka elektryczne do ozdób świątecz-
nych, światła sufitowe, światła wspomagające wzrost roślin, 
szkła do lamp, szklane osłony na lampy, szkło oświetleniowe, 
sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], sznury lam-
pek, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświe-
tleniowe LED, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria 
do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(210) 514464 (220) 2020 06 08
(731) MADEJ ALEKSANDRA GALERIA VARIETES, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galeria Variétés

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 14 dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], 
dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztu-
ki wykonane z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z meta-
li szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, rzeźby z metali szlachetnych, ozdobne rzeźby 
wykonane z metali szlachetnych, 16 obrazy, obrazy [malar-
stwo], oprawione lub nie, akwaforty [grafika], ryciny [grafika], 
19 dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
rzeźby kamienne, betonowe rzeźby.

(210) 514470 (220) 2020 06 05
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DEYNNCOSMETICS
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
kremy perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye 
do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe 
kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samo-
opalające [kosmetyki], błyszczyki do ust, brokat do twarzy, 
brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui na szmin-
kę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor 
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brą-
zująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, 
kredki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, 
ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni 
do powiek, prasowany puder do twarzy, produkty koloro-
we do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż 
do twarzy, szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wy-
dłużające tusze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, 
mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetycz-
ne, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie do kąpieli, 
peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, 
szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele 
pod prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli 
nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca 
piana do kąpieli, mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, pereł-
ki zawierające kosmetyki do kąpieli, piana do kąpieli, sole 
zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, balsa-
my do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp [nieleczni-
cze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje 
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, 
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi 
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do pa-
znokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, kremy do aromatera-
pii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy 
ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki do ciała, 
maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, 
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki 
upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło 
do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do ciała, mleczka ko-
smetyczne, mleczka nawilżające, mus do pielęgnacji skóry, 
nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skó-
ry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki do ciała, olej-
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ki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złusz-
czające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, 
płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, 
ciała i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty 
kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, puder 
do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do twarzy do celów 
kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji skó-
ry [peelingi], sole do kąpieli, szminki w kremie do ust, toniki 
do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy 
do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam do wło-
sów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, ma-
seczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżają-
ce do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka 
do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny do stylizacji 
włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty do ukła-
dania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, serum do włosów, szampony do włosów, szampony 
z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny po gole-
niu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapacho-
we świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 
21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, apli-
katory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu 
na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków, 
dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], do-
zowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, do-
zowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakła-
dania makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, 
gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki, 
mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, 
pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosme-
tyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakła-
dania kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice 
do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki 
kąpielowe, artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, 
ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szkla-
ne, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, 
szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], 
ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne ar-
tykuły kąpielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane 
z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych on-
line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie 
pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, 
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie 
kosmetyki i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 do-
radztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosme-
tyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie 
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielę-
gnacji urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego 
online lub osobiście, usługi doradztwa w zakresie pielę-
gnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usłu-
gi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi 
manicure i pedicure, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi 
pielęgnacji urody, usługi spa, usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie 
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi w zakre-
sie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody 

świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększa-
jących, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielę-
gnacji urody.

(210) 514489 (220) 2020 06 08
(731) ZAPAŁ ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P POZYTYWNA UWAGA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 04.05.03, 
04.05.21, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), ulotki, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, 
41 usługi edukacyjne, sportowe, rozrywkowe, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, dystry-
bucja filmów, informacja o edukacji, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie 
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, szkoły [edukacja], 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 514491 (220) 2020 06 08
(731) KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K. S. ROW RYBNIK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 
27.05.22, 27.05.23, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 24.01.15, 
24.01.18

(510), (511) 25 odzież, 35 reklama, 41 organizowanie zawo-
dów sportowych.

(210) 514510 (220) 2020 06 08
(731) WITAS MACIEJ, Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRZWI 365

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające 
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprze-
daży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej 
następujący zakres towarów metalowych: materiały budow-
lane, gzymsy, okucia stosowane w budownictwie, kątow-
niki stalowe, kształtowniki, listwy wykończeniowe naroży 
ścian, drzwi, systemy drzwi przesuwnych, futryny do drzwi, 
odrzwia, ościeżnice, progi, prowadnice do drzwi przesuw-
nych, okna, okucia do okien, rolki, prowadnice do okien 
przesuwnych, żaluzje, prowadzenie hurtowni i sklepów po-
legające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmują-
cej następujący zakres towarów niemetalowych: materiały 
budowlane, konstrukcyjne elementy dla budownictwa, pro-
file i kształtowniki dla budownictwa, elementy wykończe-
niowe budowlane, listwy dekoracyjne, listwy wykończenio-
we naroży ścian, drzwi, systemy drzwi przesuwnych, futryny 
i ościeżnice drzwiowe, płyty drzwiowe, drzwi harmonijkowe, 
nadproża, żaluzje, 37 instalowanie drzwi i okien, instalowa-
nie, naprawa i konserwacja systemów drzwi przesuwnych, 
deweloperskie usługi budowlane, usługi wykonywania bu-
dynków pod wynajem lub sprzedaż (deweloperstwo), nad-
zór budowlany, naprawy budowlane.

(210) 514579 (220) 2020 06 09
(731) GIEDZIUN MICHAŁ LIFTOWNIA, Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZONALIFT 590

(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty formierskie [odlewnicze].

(210) 514583 (220) 2020 06 09
(731) JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy gotowe, gotowe dania z mięsa, go-
towe dania warzywne, gotowe dania z ryb, gotowe posiłki 
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty 
z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, produkty serowar-
skie, sałatki gotowe, zupy gotowe, produkty spożywcze 
na bazie mleka, napoje na bazie mleka, proszki i mieszanki 
mleczne w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, 
pasty owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców, 
warzyw i orzechów, przekąski na bazie soi, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin 

strączkowych, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, goto-
we dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, gotowe dania 
z dodatkiem kasz, gotowe dania z dodatkiem sosów, gotowe 
desery, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, batonik energe-
tyczny na bazie zbóż, gotowe do spożycia puddingi, gotowe 
pizze, kanapki, batony oblane czekoladą zastępujące posił-
ki, preparaty i produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe, 
wypieki, wyroby cukiernicze i desery, kawa, herbata, kakao, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej w za-
kresie żywności i napojów, zarządzanie sklepami detaliczny-
mi, hurtowymi oraz internetowymi, udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
kampanie marketingowe, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, dostarczanie informa-
cji handlowych konsumentom, zarządzanie reklamą, usługi 
programów lojalnościowych, zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.

(210) 514589 (220) 2020 06 09
(731) GĘDEK ARKADIUSZ ARSAT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ARSAT
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, elek-
tryczne instalacje sterujące, instalacje elektryczne, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne i elek-
troniczne instalacje do wideomonitoringu.

(210) 514593 (220) 2020 06 09
(731) TRONKO DANYLO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sztuka Kawy
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, dania 
gotowe i wytrawne przekąski.

(210) 514594 (220) 2020 06 09
(731) PŁUCIENNIK KRZYSZTOF, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PŁUCIENNIK
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, me-
ble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, 
meble metalowe, meble łączone, zagłówki, meble kompu-
terowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, 
meble drewniane, pufy, szafy, meble biurowe, meble wie-
lofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble kuchen-
ne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, 
zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety 
ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, kombinowane 
meble modułowe, modułowe meble łazienkowe, meble 
do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowy-
wania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble 
do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble dla dzieci, 
meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe 
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe 
układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eks-
ponowania towarów, moduły do przechowywania, meble 
do sal koncertowych, szafki do komputerów [meble], meble 



56 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2020

do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, 
meble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, me-
ble na miarę (do zabudowy), meble do użytku w audyto-
riach, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble 
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w po-
ruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstruk-
cje drewniane łóżka, ławki, ławki metalowe, ruchome ławki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami.

(210) 514596 (220) 2020 06 10
(731) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) RZĘSOPEDIA
(510), (511) 9 e-booki, książki audio, publikacje elektronicz-
ne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elek-
troniczne [ładowalne], publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
książki elektroniczne do pobrania, 16 książki, drukowane ma-
teriały edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, dru-
kowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, 
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje 
encyklopedyczne, 41 nauczanie i szkolenia.

(210) 514604 (220) 2020 06 09
(731) MIÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 11.03.05, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, naturalny miód dojrza-
ły, miód do celów spożywczych, propolis, kit pszczeli, 31 py-
łek kwiatowy jako materiał surowy, 33 miód pitny, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: miód, 
miód naturalny, naturalny miód dojrzały, miód do celów spo-
żywczych, propolis, kit pszczeli, pyłek kwiatowy jako materiał 
surowy, miód pitny.

(210) 514605 (220) 2020 06 09
(731) RATYNA ROBERT, Sitaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIETNAM HOUSE KUCHNIA ORIENTALNA

(531) 02.01.04, 09.07.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary 
przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, do-
starczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przy-
gotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, 
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie in-
formacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi 
barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi 
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie 
gotowania posiłków.

(210) 514614 (220) 2020 06 10
(731) STĘPIEŃ RAFAŁ MICHAŁ PROFESOR BURGER, Siewierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profesor BURGER

(531) 01.01.05, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizo-
wanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usłu-
gi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków.

(210) 514616 (220) 2020 06 09
(731) PAWŁOWSKA MONIKA ANNA ŚWIAT WARZYW, 

Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Świat Warzyw ZAWSZE ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE!

(531) 26.04.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
warzyw i owoców, 39 transport i dostawy towarów, usługi 
dostawcze, dostawa żywności, dostawa produktów spożyw-
czych, transport warzyw i owoców.

(210) 514617 (220) 2020 06 09
(731) PIK-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport to-
warów, usługi transportowe, strzeżony transport towarów, 
organizowanie transportu towarów, usługi transportu pojaz-
dami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojaz-
dów transportowych, transport i dostawy towarów, dostar-
czanie informacji dotyczących transportu, usługi transportu 
drogowego ładunków, pakowanie towarów podczas trans-
portu, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi 
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu 
towarów, dystrybucja towarów drogą lądową, transport 
pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w wa-
runkach chłodniczych, kontrola towarów przeznaczonych 
do transportu, udzielanie informacji dotyczących transpor-
tu ładunku, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi dorad-
cze związane z transportem, usługi informacyjne związane 
z transportem, skomputeryzowane planowanie związane 
z transportem, usługi doradztwa związane ze śledzeniem to-
warów podczas transportu jako informacje dotyczące trans-
portu, udostępnianie danych związanych z metodami trans-
portu, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa 
dotyczących transportu, pośrednictwo w zakresie frachtu 
i transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu towarów, usługi w zakresie rezerwacji podróży 
i środków transportu, spedycja, usługi spedycji, spedycja to-
warów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądo-
wą, usługi agencji spedycji towarów, usługi spedycji ładunku 
drogą lądową, fracht jako przewóz towarów, udzielanie in-
formacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, 
śledzenie pojazdów do przewozu ładunków przy użyciu 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako 
informacja o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośred-
nictwo frachtowe, usługi frachtu lądowego, usługi agencji 
frachtowych, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi 
w zakresie cargo i frachtu.

(210) 514640 (220) 2020 06 10
(731) NIEDOBYLSKA AGNIESZKA, Nowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BRNT

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, 
błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomaga-
nia trawienia, chleb o niskiej zawartości soli przystosowany 
do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne 
napary do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użyt-
ku medycznego, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie na-
pojów, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do ce-
lów medycznych, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe 
i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty z kory 
do użytku nutraceutycznego, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, l-karnityna na utratę 
wagi, liofilizowana żywność przystosowana do celów me-
dycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów me-
dycznych, mieszanki do picia będące suplementami diety, 
mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla ludzi, 
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżyw-
cze, mleczko pszczele do celów medycznych, multiwitaminy, 
musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witami-
nami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycz-
nymi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetycz-
ne dla dzieci, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
multiwitaminowe, preparaty pobudzające apetyt, preparaty 
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
preparaty zawierające czynnik lipotropowy, preparaty zawie-
rające lizynę, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, 
preparaty zawierające witaminę D, preparaty zmniejszające 
apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla 
osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, 
produkty żywnościowe dla niemowląt, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub 
medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, przeciwutle-
niacze, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciw-
utleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze pocho-
dzące z miodu, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciw-
utleniające suplementy diety, przeciwutleniacze zawierające 
enzymy, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów 
dietetycznych, substancje dietetyczne dla niemowląt, su-
plementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety 
dla sportowców, suplementy diety dla zwierząt domowych 
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w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety 
do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, suplementy diety o działaniu ko-
smetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, 
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety 
składające się głównie z wapnia, suplementy diety składają-
ce się głównie z magnezu, suplementy diety składające się 
głównie z żelaza, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, suplementy diety stosowane w poście modyfikowa-
nym, suplementy diety w płynie, suplementy diety z biał-
kiem sojowym, suplementy diety z kwasem foliowym, suple-
menty diety z pszenicy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 
do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze 
do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze składające 
się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się 
z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze składające 
się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające 
się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się 
głównie z cynku, suplementy witaminowe do stosowania 
w dializie nerkowej, suplementy prebiotyczne, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suple-
menty ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające 
odchudzanie, witaminy i preparaty witaminowe, woda me-
lisowa do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, żywność dla 
diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowa-
na do celów medycznych, żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, 25 części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, bandany, chustki na głowę, czapki baseballowe, 
czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki kucharskie, 
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z pomponem, 
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie, odzież, 
nakrycia głowy, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty sportowe, 
buty tenisowe [obuwie sportowe], buty treningowe [obuwie 
sportowe], czapki i czapeczki sportowe, garnitury w sporto-
wym stylu, kombinezony piankowe do nart wodnych i spor-
tów podwodnych, kombinezony piankowe do sportów 
wodnych powierzchniowych, komplety sportowe, koszule 
sportowe, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótki-
mi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, kurtki sportowe, 
kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe do rozgrzewki, 
obuwie do uprawiania sportów, obuwie inne niż sporto-
we, obuwie sportowe, odzież sportowa, odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież w stylu sportowym, 
płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, rajstopy sporto-
we, skarpetki dla sportowców, skarpetki sportowe, bielizna 
osobista, bikini, dresy ortalionowe, kostiumy dla kobiet, ko-
szulki polo z dzianiny, koszulki z dzianiny typu pique, koszulki 
z nadrukami, kurtki nieprzemakalne, odzież gotowa, piżamy, 
rękawiczki, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, szor-
ty sportowe, topy [odzież], topy do biegania, topy z dzianin, 
topy z półgolfem, znaczniki treningowe, znaczniki [narzutki] 

sportowe, bielizna damska typu body, 41 edukacja, rozrywka 
i sport, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, administrowanie [organizacja] działal-
nością kulturalną, informacja o rekreacji, organizacja i prze-
prowadzanie aktywności rozrywkowych, udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
usługi sportowe i kulturalne, usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w za-
kresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu 
sportowego, usługi w zakresie nabywania biletów na impre-
zy sportowe, wynajem sprzętu sportowego, zajęcia sporto-
we, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekre-
acyjne, zawody sportowe (organizowanie -).

(210) 514641 (220) 2020 06 10
(731) DINH XUAN HUNG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YALLI

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty damskie, buty 
do biegania, buty do koszykówki, buty dziecięce, buty gim-
nastyczne, buty płócienne, buty robocze, buty sportowe, 
buty sznurowane, buty zimowe, espadryle, japonki, kalosze, 
obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obu-
wie gumowe, obuwie na plażę, obuwie robocze, obuwie re-
kreacyjne, obuwie sportowe, sandały, sandały damskie, san-
dały męskie, tenisówki, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe, bojówki, bokserki, bryczesy, dżin-
sy, garnitury, getry, golfy, kamizelki, kombinezony, komplety 
sportowe, koszule, koszule sportowe, koszulki polo, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, legginsy, 
odzież codzienna, odzież damska, odzież dziecięca, odzież 
męska, odzież sportowa, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pod-
koszulki sportowe, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, 
spodnie, swetry, wiatrówki, 35 organizacja i przeprowadza-
nie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wy-
staw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlo-
wych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów 
handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, 
broszur, druków i próbek do celów reklamowych i promo-
cyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i ma-
teriałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet.

(210) 514643 (220) 2020 06 10
(731) CZEBIOŁKO MAREK, Kaczki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CP California Sun

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], moduły fotowoltaiczne, urzą-
dzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną, urządzenia fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(210) 514646 (220) 2020 06 11
(731) BEZPRAWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) bezprawnik
(510), (511) 35 udzielanie informacji biznesowych za po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakre-
sie przemysłu rolniczego, udzielanie informacji dotyczących 
marketingu, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, udzielanie informacji dotyczących badań ryn-
kowych, udzielanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, 
udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, 
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania 
działalnością gospodarczą, udzielanie informacji związanych 
z reklamą, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur 
prawnych, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawni-
ków, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja 
ogłoszeń reklamowych, agencje reklamowe, dostarczanie 
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, 36 udzielanie informacji dotyczących usług 
finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie informacji do-
tyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących 
inwestycji giełdowych, udzielanie informacji finansowych 
związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, 
udzielanie informacji finansowych związanych z udziałami, 
udzielanie informacji finansowych dotyczących giełdy pa-
pierów wartościowych, udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, udzielanie informacji, konsultacji i po-
rad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji, 
konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, 
udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących ma-
jątku i ziemi, udzielanie informacji online dotyczących giełdy 
papierów wartościowych z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, 
udzielanie informacji finansowych inwestorom, udzielanie 
informacji inwestycyjnych, 38 dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, 
telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 

komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów roz-
mów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, 
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunika-
cja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transmisja 
wideo na żądanie, 41 produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, produkowanie filmów, rozrywka filmowa, świadcze-
nie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, 
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, 45 mediacja [usługi prawne], monitorowanie 
praw własności intelektualnej do celów doradztwa praw-
nego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], 
organizowanie świadczenia usług prawnych, licencjonowa-
nie zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowa-
nie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], licencjonowa-
nie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi 
prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami 
telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie programów 
radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], porady prawne 
i zastępstwo procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjo-
nalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji 
prawnych, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne 
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, usługi informa-
cji prawnej, sporządzanie ekspertyz prawnych, świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji do-
tyczących usług prawnych, usługi prawne, audyty zgodności 
z prawem, audyty zgodności z przepisami, doradztwo do-
tyczące licencjonowania patentów, badania w zakresie wła-
sności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania 
własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony wła-
sności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licen-
cji na znak towarowy, usługi prawne związane z eksploatacją 
praw autorskich do filmów.

(210) 514652 (220) 2020 06 10
(731) ROSZKO MICHAŁ MONTANAROSS GROUP, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HERMETIC SQUARE
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, 
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, paski [odzież], stroje kąpielowe, 
kąpielówki, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
obuwie, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysył-
kowej i przez Internet takich towarów jak: odzież, odzież 
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, 
swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież trenin-
gowa, odzież do spania, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, 
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, 
bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski 
[odzież], stroje kąpielowe, kąpielówki, odzież o termoizola-
cyjnych właściwościach, obuwie, czapki [nakrycia głowy], 
nakrycia głowy.
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(210) 514658 (220) 2020 06 10
(731) I.G.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRANCUSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
opracowywanie strategii przedsiębiorstw, doradztwo biz-
nesowe, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi kon-
sultingowe związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 41 naucza-
nie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technolo-
gii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, 
organizowanie prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkole-
nia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia w dziedzinie 
zarządzania, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania.

(210) 514678 (220) 2020 06 12
(731) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE 

ATV FILM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) studio promotion.pl
(510), (511) 41 kursy i szkolenia dla modelek, fotomodelek, 
hostess, modeli, fotomodeli, hostmenów, dzieci, aktorów 
statystów oraz epizodystów, realizowane na platformie inter-
netowej, telewizyjnej i innych.

(210) 514683 (220) 2020 06 12
(731) HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biohydrofitowa

(531) 01.15.24, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do przetwarzania 
ścieków, urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków, 
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, zbiorni-
ki do oczyszczania ścieków do celów domowych, zbiorniki 
do oczyszczania ścieków do celów przemysłowych, prze-
nośne przyrządy do przetwarzania ścieków, technologia 
do czyszczenia ścieków, filtry ścieków, 42 projektowanie 
i planowanie techniczne oczyszczalni ścieków, usługi do-
radztwa technologicznego w zakresie oczyszczalni ścieków.

(210) 514691 (220) 2020 06 12
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) auro-immuno
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki.

(210) 514701 (220) 2020 06 14
(731) SZULAKOWSKI IVO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VELSANTIMO
(510), (511) 25 odzież.

(210) 514702 (220) 2020 06 14
(731) CAGARA KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELEN

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachet-
nych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa.

(210) 514708 (220) 2020 06 14
(731) JANCZAK JAROMIR JMF, Reguły
(540) (znak słowny)
(540) EraCampera
(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, parkowa-
nie i przechowywanie pojazdów, transport, usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, parkowa-
nie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, usługi 
przewozu, usługi nawigacji w transporcie, parkowanie łodzi, 
parkowanie pojazdów, parkowanie samochodów, parkowa-
nie samochodów przez obsługę, prowadzenie parkingów, 
parkowanie statków powietrznych, przechowywanie łodzi, 
rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, rezerwo-
wanie miejsc parkingowych, udostępnianie garaży, udostęp-
nianie miejsc do cumowania, udostępnianie miejsc i sprzętu 
do cumowania, udostępnianie miejsc i wyposażenia do cu-
mowania statków, udostępnianie miejsc parkingowych, udo-
stępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie parkin-
gów i usługi związane z parkowaniem samochodów, udzie-
lanie informacji dotyczących wypożyczania mechanicznych 
systemów do parkowania, udzielanie informacji dotyczących 
usług parkowania pojazdów, nawigacja (ustalanie położenia, 
wytyczanie trasy), przewożenie i dostarczanie towarów, usłu-
gi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy dro-
gowej, holowania i ratownictwa, transport pasażerski, czarter 
statków morskich, czarterowanie floty morskiej, czarterowa-
nie łodzi, czarterowanie pojazdów do transportu, czartero-
wanie statków, logistyka transportu, maklerstwo okrętowe, 
maklerstwo transportowe, obsługa dróg płatnych, obsługa 
mostów, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowa-
nia podróży, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, 
doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez cen-
tra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie 
planowania trasy podróży, doradztwo w dziedzinie usług 
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transportowych świadczone przez centra obsługi telefo-
nicznej i infolinie, doradztwo w zakresie podróży, doradztwo 
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji 
dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie 
portów, pośrednictwo frachtowe, informacja o transporcie, 
informacja turystyczna, informacje dla podróżnych odno-
śnie zakłóceń spowodowanych niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, informacja w zakresie ruchu drogowego, 
usługi w zakresie zapewniania informacji dotyczących po-
dróży, informacje o ruchu drogowym, wynajem przestrze-
ni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania 
i transportu, wypożyczanie środków transportu, wynajem 
automatycznych systemów parkingowych, wynajem gara-
żowych miejsc parkingowych, wynajem garaży i miejsc par-
kingowych, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i roz-
ładunku, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, 
wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem sprzętu GPS 
do celów nawigacyjnych, wynajmowanie miejsc do cumo-
wania łodzi, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmo-
wanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów.

(210) 514714 (220) 2020 06 12
(731) MARZOCH MAREK STOKER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINCE 2020 NATUREINHOUSE

(531) 05.01.01, 26.03.23, 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 21 akwaria, terraria domowe, terraria do uprawy 
roślin.

(210) 514730 (220) 2020 06 15
(731) HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapka Przeżyć
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, dru-
kowane rozkłady, ilustrowane mapy ścienne, mapy, papier, 
plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, plakaty 
z papieru, plany, rozkłady, szkice, szyldy papierowe, szyldy 
z papieru lub z kartonu, tabele drukowane, tabele wyników, 
wykresy.

(210) 514732 (220) 2020 06 15
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki 
[cukierki], krówki [cukierki], toffi [cukierki], wyroby cukierni-
cze, batony, 35 usługi sprzedaży związane z następującymi 

towarami: słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cu-
kierki], krówki [cukierki], toffi [cukierki], wyroby cukiernicze, 
batony, organizowanie targów i wystaw, reklama.

(210) 514733 (220) 2020 06 15
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 514739 (220) 2020 06 15
(731) TOOLMEX TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) TOOLMEX TRUCK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: wózki widłowe mogące 
poruszać się po każdym terenie, terenowe wózki widłowe 
posiadające ramię teleskopowe, ładowarki [wózki widłowe], 
mobilne wózki widłowe, wózki jezdniowe widłowe, regały 
metalowe, niemetalowe regały magazynowe [meble], czę-
ści zamienne do wózków widłowych, osprzęt do wózków 
widłowych, maszyny budowlane, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
37 konserwacja, serwis i naprawa wózków widłowych, usługi 
modernizacji i przekształcania maszyn, naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem maszyn 
budowlanych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, udziela-
nie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń 
budowlanych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
39 wynajem wózków widłowych.

(210) 514740 (220) 2020 06 15
(731) TOOLMEX TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOOLMEX TRUCK

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: wózki widłowe mogące 
poruszać się po każdym terenie, terenowe wózki widłowe 
posiadające ramię teleskopowe, ładowarki [wózki widłowe], 
mobilne wózki widłowe, wózki jezdniowe widłowe, regały 
metalowe, niemetalowe regały magazynowe [meble], czę-
ści zamienne do wózków widłowych, osprzęt do wózków 
widłowych, maszyny budowlane, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
37 konserwacja, serwis i naprawa wózków widłowych, usługi 
modernizacji i przekształcania maszyn, naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem maszyn 
budowlanych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, udziela-
nie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń 
budowlanych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
39 wynajem wózków widłowych.
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(210) 514742 (220) 2020 06 15
(731) TUCHMET SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ, 

Tuchola
(540) (znak słowny)
(540) TUCHMET
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na rośliny, metalowe klatki 
na rośliny, szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodnicze-
go, metalowe konstrukcje nośne szklarni, pergole z metalu, 
metalowe inspekty, haki metalowe do wieszania odzieży, 
metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, metalowe paliki do ro-
ślin lub drzew, słupki metalowe, słupy podporowe metalowe, 
metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe łączniki do ogro-
dzeń, metalowe ogrodzenia druciane, metalowe panele 
ogrodzeniowe, haki metalowe, haki metalowe do użytku 
w budownictwie, kotwy metalowe, zaciski [klamry] meta-
lowe, uchwyty z metalu, wsporniki metalowe dla budow-
nictwa, wsporniki metalowe, metalowe wsporniki do pół-
ek, metalowe uchwyty pierścieniowe, akcesoria metalowe 
do okien, bramy metalowe, drobnica metalowa do drzwi, 
drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe garażowe, drzwi 
ogrodowe (metalowe obramowania -), drzwiowe (futryny -) 
metalowe, elementy drzwiowe metalowe, kraty metalowe, 
kołatki metalowe do drzwi, kratki wentylacyjne (z meta-
lu) do montowania w oknach, łączniki metalowe do okien 
skrzynkowych, zawiasy metalowe, balustrady metalowe, 
barierki metalowe, metalowe uchwyty do poręczy, poręcze 
metalowe do użytku w budynkach, schodnie metalowe, 
konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 
metalowe kozły, inne niż meble, metalowe prefabrykaty kon-
strukcyjne, pachołki z metalu, platformy widokowe z metalu, 
wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, wiaty [budynki] 
z metalu, wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, metalowe 
stojaki do przechowywania rowerów, metalowe konstruk-
cje podporowe do banerów, kontenery na śmieci [kosze] 
z metalu, kontenery transportowe z metalu, kosze szańcowe 
z metalu, metalowe urządzenia zamykające do użytku na po-
jemnikach, palety transportowe metalowe, boje metalowe, 
boje cumownicze metalowe, metalowe haki cumownicze, 
metalowe skrzynki na listy, okucia meblowe z metalu, gał-
ki [uchwyty] metalowe, nasadki pierścieniowe do rękojeści 
[z metalu], cyfry i litery z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem 
czcionek drukarskich, sprzęt wspinaczkowy [raki], urządze-
nie odstraszające ptaki (poruszane wiatrem -), metalowe, 
7 aeratory, aeratory do trawników [maszyny], aplikatory na-
wozu w postaci przyczep do ciągników, mini kultywatory, 
przycinarki do trawy, rębarki do okrągłych beli [maszyny], 
noże do rębarek [części maszyn], drzwi wind, dźwigi, dźwigi 
budowlane, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, instalacje 
dźwigowe, instalacje podnośnikowe do transportu osób i to-
warów, mechanizmy wind, podnośniki [windy], przekładnie 
zębate do wind osobowych, urządzenia napędowe do wind, 
windy budowlane, windy do użytku w klatkach schodo-
wych, windy pasażerskie do budynków, windy schodowe, 
8 aeratory do trawników [narzędzia ręczne], grabie, grabie 
[narzędzia], grace, motyczki [narzędzia ręczne], kosiarki ogro-
dowe ręczne [narzędzia], kultywatory ręczne, kultywatory 
trójzębne do ogrodnictwa, łopatki [ogrodnictwo], łopaty 
[narzędzia], maszyny do przycinania żywopłotów [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], motyki [narzędzia ręczne], narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], narzędzia ogrod-
nicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne do sadzenia 
cebulek, nieelektryczne rozpylacze do noszenia na plecach, 
nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręcznej, obsługiwa-
ne ręcznie rozpylacze do środków owadobójczych, opiela-
cze ręczne, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, 
piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], podkaszarki ręczne, 

przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], przyrządy do obci-
nania gałęzi [ręcznie obsługiwane], ręczne łopatki do dołków 
pod słupki, ręczne narzędzia rolnicze, sekatory ogrodnicze, 
sierpaki, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], szpadle 
[narzędzia], walce ogrodowe [ręcznie obsługiwane], widełki 
do pielenia [ręczne], widły, widły ogrodowe, widły rolnicze 
[narzędzia ręczne], widły szerokozębne do celów rolniczych, 
12 części rowerowe, wózki na kółkach dla dzieci, 20 altany 
[meble], fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele 
rozkładane z podnóżkiem, leżaki, meble do oranżerii, me-
ble kempingowe, meble ogrodowe, meble rattanowe, me-
ble trzcinowe, mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, 
modułowe układy półek [meble], nogi krzeseł, nogi stołowe, 
osłony do kominków, osłony do kominków (meble), postu-
menty pod doniczki na rośliny, regały metalowe, ruchome 
ławki, stojaki na doniczki z kwiatami, stojaki na drewno opa-
łowe, stojaki wystawowe, stelaże wystawowe, stoły do użyt-
ku w ogrodach, stoły metalowe, wsporniki do półek metalo-
we [części mebli], 37 instalacja wind, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie wind, konserwacja wind, naprawa i kon-
serwacja wind, 40 produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich, produkcja na zamówienie artyku-
łów żelaznych, produkcja na zamówienie stalowych elemen-
tów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie prefa-
brykowanych elementów konstrukcyjnych, obróbka metali, 
kucie artykułów metalowych na zamówienie i według spe-
cyfikacji osób trzecich, kucie metali, tłoczenie metalu, for-
mowanie metali na zimno, cieplna obróbka metali, obróbka 
cieplna powierzchni metali, odlewanie metali, obróbka [ob-
róbka mechaniczna] metalu, cięcie metalu, usługi tokarskie, 
wiercenie w metalach, frezowanie, szlifowanie, piaskowanie, 
śrutowanie, spawanie, lutowanie, powlekanie proszkowe, 
produkcja łodzi na zamówienie.

(210) 514744 (220) 2020 06 15
(731) TUCHMET SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ, 

Tuchola
(540) (znak słowny)
(540) PRESTIGE
(510), (511) 8 aeratory do trawników [narzędzia ręczne], gra-
bie, grabie [narzędzia], grace, motyczki [narzędzia ręczne], 
kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kultywatory ręczne, 
kultywatory trójzębne do ogrodnictwa, łopatki [ogrodnic-
two], łopaty [narzędzia], maszyny do przycinania żywopło-
tów [narzędzia obsługiwane ręcznie], motyki [narzędzia 
ręczne], narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], 
narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręcz-
ne do sadzenia cebulek, nieelektryczne rozpylacze do no-
szenia na plecach, nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia 
ręczne], obsługiwane ręcznie rozpylacze do środków owa-
dobójczych, opielacze ręczne, opryskiwacze [ręcznie obsłu-
giwane] ogrodnicze, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], 
podkaszarki ręczne, przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], 
przyrządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], ręcz-
ne łopatki do dołków pod słupki, ręczne narzędzia rolnicze, 
sekatory ogrodnicze, sierpaki, sierpy [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], szpadle [narzędzia], walce ogrodowe [ręcznie ob-
sługiwane], widełki do pielenia [ręczne], widły, widły ogro-
dowe, widły rolnicze [narzędzia ręczne], widły szerokozębne 
do celów rolniczych.

(210) 514745 (220) 2020 06 15
(731) GOŚCIAŃSKI SŁAWOMIR, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HIBERNUS

(531) 01.15.17, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
29.01.13

(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.

(210) 514746 (220) 2020 06 15
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Źródlany Dar

(531) 06.01.02, 06.01.04, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 32 woda [napoje], woda gazowana, woda lito-
wa, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa.

(210) 514747 (220) 2020 06 15
(731) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AFERA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi informacji han-
dlowej, usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, pro-
fesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, doradz-
two kadrowe, analizy kosztów, działalność marketingowa, 
pośrednictwo pracy, 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, 
przygotowanie programów radiowych i telewizyjnych, 
41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyj-
nych, informacje o imprezach rozrywkowych, informacje 
edukacyjne, organizowanie kursów edukacyjnych, organi-
zowanie obozów wypoczynkowych, organizowanie kon-
gresów, sympozjów.

(210) 514768 (220) 2020 06 16
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Pijesz zwykłą czy dziką?
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwia-
jące, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, cydr.

(210) 514770 (220) 2020 06 16
(731) MENABOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) WARSZAWSKA IZBA LORDÓW

(531) 03.01.01, 03.01.26, 06.07.01, 06.07.04, 07.01.03, 07.01.08, 
07.05.08, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z pre-
paratami do włosów, 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie.

(210) 514776 (220) 2020 06 15
(731) SKIBA DAWID & TRZMIEL ELIZA INTER GROUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ELDA HURT
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do stóp, pilniki 
do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektrycz-
ne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilni-
ków do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do mani-
cure, elektryczne, polerki do paznokci do manicure, futerały 
na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicu-
re, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure, 
nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przyrządy 
ręczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręcz-
ne do usuwania twardego naskórka, cążki do paznokci, no-
życzki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do pa-
znokci nieelektryczne, elektryczne urządzenia polerujące 
do paznokci, cążki do obcinania paznokci, polerki do pa-
znokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do mani-
cure i pedicure, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane z następującymi produktami: pilniki do paznokci, 
pilniki do stóp, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki 
do paznokci, elektryczne, wymienne głowice obrotowe 
do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do ma-
nicure, zestawy do manicure, elektryczne, polerki do pa-
znokci do manicure, futerały na przyrządy do manicure, 
przybory do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, 
elektryczne zestawy do pedicure, nożyczki do skórek wokół 
paznokcia, pincety, przyrządy ręczne do złuszczania mar-
twego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania twardego 
naskórka, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, obcina-
cze do paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elek-
tryczne urządzenia polerujące do paznokci, cążki do obci-
nania paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub nie-
elektryczne, lakiery do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
ciała, kosmetyki kolorowe, kosmetyki pielęgnacyjne.

(210) 514777 (220) 2020 06 16
(731) RUDNICKA-KRAJEWSKA MAGDALENA NOWE 

TECHNOLOGIE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) O2 gabinet hiperbaryczny TERAPIA TLENOWA (531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.25, 27.07.21, 
29.01.13

(510), (511) 9 komory dekompresyjne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 510883, 512972, 513648, 514293, 514316, 514317, 514319, 514320, 514579

2 499018, 506813, 514293

3 501823, 510414, 510415, 511316, 511664, 513157, 513365, 513717, 513750, 513864, 514164, 514170, 514241, 
514270, 514293, 514316, 514317, 514319, 514320, 514470

4 512226, 513219, 513222, 514293, 514470

5 501823, 508633, 508644, 509301, 511664, 512116, 512291, 513450, 513648, 513757, 513864, 514164, 514165, 
514270, 514316, 514317, 514319, 514320, 514443, 514640, 514691

6 498148, 512376, 513412, 513810, 513811, 513824, 514742

7 498148, 499018, 507784, 512376, 513810, 513811, 514742

8 499018, 513810, 513811, 514742, 514744, 514776

9 499018, 507784, 512127, 512376, 513195, 513219, 513222, 513273, 513372, 513490, 513545, 513547, 513586, 
513787, 513864, 513895, 514168, 514189, 514213, 514423, 514431, 514452, 514462, 514589, 514596, 514643, 
514777

10 508633, 508644, 514470

11 499018, 513513, 513608, 514462, 514683, 514745

12 507784, 514742

14 506361, 513887, 514464, 514702

15 513586

16 499018, 499927, 499936, 501823, 509559, 509824, 509826, 509827, 509832, 512277, 513217, 513219, 513221, 
513222, 513305, 513586, 514452, 514464, 514489, 514596, 514730

18 499927, 499936, 514233

19 513824, 514464

20 499927, 499936, 510525, 513779, 514594, 514742

21 501823, 509559, 513044, 514470, 514714

23 514254

24 513348, 514121, 514254, 514470

25 506361, 509824, 509826, 509827, 509832, 511541, 513044, 513614, 514233, 514254, 514491, 514640, 514641, 
514652, 514701

27 513614

28 499927, 499936, 508523, 508524, 513273, 513586, 513614, 514489

29 501532, 501533, 505256, 510851, 513208, 513279, 513748, 514152, 514232, 514239, 514583

30 488458, 505060, 507359, 513208, 513233, 513279, 513748, 514232, 514270, 514583, 514593, 514604, 514732

31 514232, 514270, 514604

32 509301, 513000, 513279, 513407, 513748, 514112, 514114, 514136, 514232, 514746, 514768

33 512984, 513224, 513840, 513913, 513921, 513924, 513925, 513934, 513935, 514232, 514604, 514733, 514768

34 512442, 514270

35 501532, 501533, 504501, 506361, 506868, 507060, 507061, 507784, 508633, 508644, 508705, 509301, 509824, 
509826, 509827, 509832, 510525, 510883, 511324, 511327, 511330, 511353, 511468, 512109, 512127, 512226, 
512235, 512376, 512431, 512972, 513044, 513149, 513209, 513217, 513219, 513221, 513222, 513257, 513279, 
513280, 513348, 513372, 513482, 513684, 513748, 513821, 513895, 514175, 514182, 514187, 514232, 514270, 
514335, 514337, 514452, 514470, 514491, 514510, 514583, 514594, 514604, 514616, 514641, 514646, 514652, 
514658, 514732, 514739, 514740, 514747, 514770, 514776
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36 506361, 506868, 508705, 512109, 513217, 513221, 513257, 513426, 514441, 514646

37 506813, 506868, 513149, 513217, 513219, 513221, 513222, 513412, 513810, 513811, 513895, 514510, 514739, 
514740, 514742

38 506361, 513219, 513222, 513372, 513787, 514213, 514423, 514452, 514646, 514747

39 509559, 511062, 511819, 512235, 512376, 513059, 513209, 513219, 513222, 514232, 514616, 514617, 514708, 
514739, 514740

40 506813, 509559, 509791, 513219, 513222, 513824, 514742

41 501532, 501533, 504501, 506361, 507060, 507061, 508705, 509824, 509826, 509827, 509832, 511062, 511324, 
511327, 511330, 511353, 512109, 512127, 512135, 512136, 512625, 512813, 513059, 513195, 513257, 513305, 
513323, 513426, 513545, 513547, 513579, 513586, 513614, 513684, 513787, 514168, 514213, 514232, 514452, 
514470, 514489, 514491, 514596, 514640, 514646, 514658, 514678, 514747

42 506361, 507784, 511324, 511327, 511330, 511353, 512625, 513217, 513218, 513219, 513220, 513221, 513222, 
513257, 513273, 513305, 513412, 513821, 514423, 514683

43 507359, 511062, 512235, 513059, 513231, 513279, 514148, 514152, 514191, 514232, 514605, 514614

44 504352, 504501, 507060, 507061, 508633, 508644, 512431, 512972, 513305, 513426, 513864, 514470, 514770

45 512109, 512341, 513426, 514646



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

422POST 512127

5 5E tax 513280

AFERA 514747

AlkoWipe 512291

animush 513044

APTEKA DLA RODZINY 512431

AquaFlush 501823

ARS QULINARIA SOKOŁÓW 501533

ARSAT 514589

ARSTON GROUP 513824

auro-immuno 514691

axis group 513608

beauty in the city 510414

Beauty in the city 510415

BELEN 514702

bella goodbye make-up aloe  
& hibiscus extract 513750

bella goodbye make-up betaine  
& black pearl extract 513717

bezprawnik 514646

BIAŁA KACZKA 513925

BIOCHRON 513648

biohydrofitowa 514683

BiTprotect 513490

Blephamed Plus 511664

blockchain neXt 512625

Bogini 511541

BRNT 514640

BZK NIERUCHOMOŚCI 513217

BZK NIERUCHOMOŚCI 513221

BZK SOLAR 513219

BZK SOLAR 513222

CDF ARCHITEKCI 513218

CDF ARCHITEKCI 513220

CHILLOVE 514152

Cloud Mail 514423

Cocomilo 499936

CO-EMB 514187

CP California Sun 514643

CZARNA KACZKA 513924

CZUŁOŚĆ I WOLNOŚĆ BUDUJMY  
RÓWNOWAGĘ W RELACJACH 513426

DC 511353

Delikatesy CENTRUM 512235

DeLune 499927

DENICIT 514443

DEYNNCOSMETICS 514470

Digital Hill 514335

DOBRA OPTYKA 514431

dogadamycie 511327

dogadamycie 511330

DOM CZEKOLADY ROZGOŚĆ SIĘ 507359

DRUM ACADEMY 513195

DRUM FITNESS 514168

DRZWI 365 514510

DWOREK ZIEMIAŃSKI 501532

DZIKA CZAPLA 513840

DZIKA KACZKA 512984

Ea EFEKTYWNA AUTOMATYZACJA 507784

Eat&Go 513279

ELDA HURT 514776

EMC - FORTO 513895

Emilex obróbka skrawaniem 509791

EraCampera 514708

ERLA ALCOSEPT 514320

ERLA DEZIN BAC 514319

ERLA STERIL MAX 514317

ERLA VIROSEPT 514316

esito 513365

Fabryka Snu 513348

FENOMEN 514733

FINERY 514293

FRANCUSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA 514658

FREZZE 513224

G19 513811

Galeria Variétés 514464

Gdański Klub Sportowy „Wybrzeże” Gdańsk 509824

GEO19 513810

GKS WYBRZEŻE 509827

GRUNT TO URODZAJ 512972

Gwardyjski Klub Sportowy  
„Wybrzeże” Gdańsk 509832

H humanites SPÓJNE PRZYWÓDZTWO  
CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA 512813

H 513547

Halka 514232

HEETS Z KAPSUŁKĄ 512442

HERMETIC SQUARE 514652

HIBERNUS 514745

HOPFE 513407
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Hopsa 513545

ILONA Weiss WEISS 513257

Immufen Plus 513450

InPost Urząd24 512376

INTERNET STACJONARNY 513372

INTURION DIGITAL STORE 513273

JOYFOOD 514583

K. S. ROW RYBNIK 514491

KAMPINOSKIE 513000

KAREN BY PARTS-TEAM 514170

KD collection 513779

KOFI NATURAL 513233

Logos HOTEL 513059

lokalsi 513821

LONG4LASHES by OCEANIC  
BROW MICROBLADING 514164

LOVE club all together 513323

LUBELSKI STÓŁ 513748

LWY PALESTRY 512341

M.O.C 514112

Maecenate 506361

mamutka 514121

MAPITO 510883

master LED 514462

MATECZNY ZDRÓJ 509301

MCC MC Control 513412

MINI COOKER ECO-GRILL BEYSTER  
MANUFACTURER OF INNOVATIVE FIRE 512226

MIÓD GODZIEMBA 514604

MOBILECITY BĄDŹMY W KONTAKCIE 513482

MODERN WIT 510525

MR 512109

Nanobrazja 504352

NEW LEVEL  
PASJA-PROFESJONALIZM-LUKSUS 499018

O2 gabinet hiperbaryczny  
TERAPIA TLENOWA 514777

Oczy Mazur 511062

OD KELNERA DO MILIONERA 514452

P POZYTYWNA UWAGA 514489

Part S Team CZĘŚCI SAMOCHODOWE 514175

Piela Business Engineering 506868

Pijesz zwykłą czy dziką? 514768

PIKtrans 514617

PLATINUM REWAL 513231

PŁUCIENNIK 514594

POLANE 514114

POLFOL OPAKOWANIA FOLIE 509559

POLO COOK 513208

POLO PORTAL 513209

PORA SIESTY 513787

PRECOPTIC 513149

PRESTIGE 514744

Profesor BURGER 514614

PWDRS 513157

PZU Fundacja 514441

R SIEĆ HANDLOWA RABAT MARKET PLUS 508705

Rack & Shelf 513513

rdd retail design display 506813

REMEDIX CARE 508633

RemediX care 508644

REWIA SYLABA WYSZKÓW 512136

Rocket Media 514337

RZĘSOPEDIA 514596

SAGAN textile 514254

SambucoVir Kids 512116

SativaLife 514270

SENSE STUDIO Yoga. Pilates. PT. 504501

SERNIK MAMUSI 488458

SINCE 2020 NATUREINHOUSE 514714

SM Gostyń gostyńskie MLEKO  
zagęszczone słodzone  
Zawiera 8% tłuszczu i 20% suchej masy  
beztłuszczowej mleka. Pasteryzowane. 505256

SOKOŁÓW SUSZONE POWIETRZEM  
AIR-DRIED WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA  
HIGH PROTEIN CHRUP’US GLUTEN FREE  
BEZ GLUTENU CHRUPIĄCE SALAMI CHIPS 
{CLASSIC} EXTRA CRISPY 100 g PRODUKTU  
UZYSKANO Z 246 g MIĘSA 510851

SOS TRINIDAD SCORPION 
PIEKIELNIE OSTRY HOT! SOSY OSTRE  
FIRMA ROLESKI 505060

SPARKLE Lash Book notatnik dla stylistek 512277

SPÓŁDZIELNIA POKÓJ 514732

sqlpix 514213

SREBRNA KACZKA 513934

STAROPOLSKA KACZKA 513913

studio promotion.pl 514678

SZARA KACZKA 513935

Sztuka Kawy 514593

Świat Warzyw ZAWSZE ŚWIEŻE  
WARZYWA I OWOCE! 514616

TASTY PROJECT RESTAURACJA W PUDEŁKU 514191

TIOPPORT 513757

TOOLMEX TRUCK 514739

TOOLMEX TRUCK 514740

ToTuart 513684

toys4edu 513586

TRICHOEXPERT 513864

TUCHMET 514742

TURBOTŁUMACZENIA 511324

UMAMITU 514148

VB VENUS-BEAUTY.PL 507061

VELSANTIMO 514701
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VENUS BEAUTY 507060

VIETNAM HOUSE KUCHNIA ORIENTALNA 514605

VOLNA 514233

VTL 498148

WARSZAWSKA IZBA  LORDÓW 514770

wellcaps 514165

WERBALNIA 513579

WIDOCZNI 511468

WISŁA BROWAR 514136

YALLI 514641

YOGA@HOME 513614

YOLYN 514241

Zachwyceni 514189

Zdrapka Przeżyć 514730

Zdrowoodlotowo 514182

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA OBEREK 512135

ZŁOTA KACZKA 513921

ZONALIFT 590 514579

ZPT Waldemar Stańczuk 511819

ZULIDOR 513887

Źródlany Dar 514746



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.

1276160 AIRPODS (2020 06 12) 9
1361752 HOMEPOD (2020 06 08) 9
1362366 HomePod (2020 06 08) 9
1372358 PROFI CARE (2020 06 24)

CFE: 26.11.02, 27.05.11 8, 9, 10, 11, 21, 26
1507435 ORTHODOX (2020 06 01) 33
1539374 Berndes (2020 04 16, 2019 10 17)

CFE: 26.04.04, 27.05.02 11,
1539388 Bidrico TRADEMARK Bidrico (2020 04 22)

CFE: 05.07.23, 11.03.02, 25.01.19, 
26.11.13, 27.05.02

32

1539431 TACTIX COFFEE  
(2020 05 18, 2020 01 08)

30, 35, 40, 43

1539451 SUOMI Winter Award (2020 04 14)
CFE: 03.01.02, 24.09.02, 27.05.09, 29.01.12 33

1539524 V (2019 05 07, 2018 11 14)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 
29.01.02

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

1539529 PINKRABBIT STRENGTHENING FAMILY STORES 
(2020 01 22, 2019 11 26)
CFE: 02.09.01, 03.05.20, 
21.01.16, 26.04.18, 27.05.09

10, 35, 41, 45

1539537 BIO Carrefour (2020 05 15, 2020 04 23)
CFE: 05.01.05, 26.04.03, 27.05.08, 29.01.12 35

1539678 SATYR (2020 03 09) 33
1539685 Caminari (2020 03 03, 2019 09 10) 18, 25
1539704 atomy skincare system the fame 

(2020 06 03, 2020 01 08)
3

1539706 C.BANNER (2020 04 13) 25
1539732 WOW Wood on walls  

(2020 02 13, 2019 08 16)
CFE: 26.01.24, 27.05.09, 29.01.13 19, 20, 40

1539755 so free (2019 12 17) 3, 5, 10, 35
1539829 Solar JinKO Buildind Your Trust in Solar  

(2020 04 21)
CFE: 27.05.09 9

1539841 Keep in tòuch (2020 05 11)
CFE: 27.05.01 14

1539891 FUXIN (2020 03 19)
CFE: 28.03.00 7

1539910 2020 03 13)
CFE: 28.03.00 9, 17

1539961 Haiwang (2020 06 10)
CFE: 27.05.01 7

1540015 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02 11

1540080 Keara by Consort (2020 05 20, 2019 11 27)
CFE: 01.15.09, 27.05.10, 29.01.13 9, 35, 41, 42

1540086 Biral (2020 05 26, 2020 04 21)
CFE: 01.15.23, 15.01.13, 
27.05.01

7, 9, 11, 37, 
40, 42

1540246 b brit (2020 02 14, 2019 10 17)
CFE: 26.11.12, 27.05.10, 29.01.13 2, 4, 6, 9, 14, 

16, 18, 21
1540277 JIEFU (2020 04 28)

CFE: 24.17.10, 26.11.12, 27.05.17 9



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

2  1540246 

3  1539704, 1539755 

4  1539524, 1540246 

5  1539755 

6  1539524, 1540246 

7  1539524, 1539891, 1539961, 1540086 

8  1372358 

9  1276160, 1361752, 1362366, 1372358, 1539524, 1539829, 1539910,
 1540080, 1540086, 1540246, 1540277 

10  1372358, 1539529, 1539755 

11  1372358, 1539374, 1539524, 1540015, 1540086 

12  1539524 

14  1539841, 1540246 

16  1539524, 1540246 

17  1539910 

18  1539685, 1540246 

19  1539732 

20  1539732 

21  1372358, 1540246 

25  1539685, 1539706 

26  1372358 

30  1539431 

32  1539388 

33  1507435, 1539451, 1539678 

35  1539431, 1539524, 1539529, 1539537, 1539755, 1540080 

36  1539524 

37  1539524, 1540086 

38  1539524 

39  1539524 

40  1539431, 1539524, 1539732, 1540086 

41  1539524, 1539529, 1540080 

42  1539524, 1540080, 1540086 

43  1539431 

45  1539524, 1539529



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.

501353 Ecolab USA Inc.
2020 03 02 7

507076 AUGUSTYN TOMASZ AUGUSTYN STUDIO
2020 03 30 35

507861 Aldi Einkauf GmbH & Co.oHG
2020 06 01 6, 19, 35, 37

507327 LOXEAL S.R.L.
2020 06 23 1, 17

509390 Leithart AG Schweiz
2020 07 08 32, 33

512193 INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
I EDUKACJI HUMANUM SPÓLKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2020 07 09 16, 41

501213 CASA NOASTRA SRL

2020 07 13 6, 9, 35, 37

509440 ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA

2020 07 14 5



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

29/2020

19

509195

210) 509195 (220) 2020 01 20
(731) ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rollo zahir masala

(531) 7.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub karto-
nu, materiały opakowaniowe, 30 gotowe potrawy takie 
jak: tortilla, kebab, wrap, zawijana kanapka typu wrap, 
kanapki, mięso zapiekane w cieście, placki, przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), tortille, 43 restauracja fast-fo-
od, bar szybkiej obsługi, usługi barowe, przygotowanie 
żywości do konsumpcji, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
usługi restauracyjne.

Informacja ta  
nie powinna zostać 
opublikowana

97 
Wykaz 

klasowy
16, 30, 43   509195

101 
Wykaz  

alfabetyczny
Rollo zahir masala  509195
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