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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 3 sierpnia 2020 r. Nr ZT31

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) 487897 (220) 2018 07 05
(731) PĄCZEK W MAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) kremówka królewska
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(210) 500656 (220) 2019 06 04
(731) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) HOMOCYNE
(510), (511) 5 suplement diety.

(210) 501047 (220) 2019 06 12
(731) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zespół Młynów Jelonki

(531) 03.04.07, 07.01.13, 25.01.19, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 mąka spożywcza, mąka gorczycowa, mąka 
ryżowa, makarony spożywcze, ciastka, chleb, kasze spożyw-
cze, makaroniki, 31 zboża w ziarnach, pasze.

(210) 501052 (220) 2019 06 12
(731) JARZĄB BOGDAN PIEKARNIA-CIASTKARNIA, 

Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA-CIASTKARNIA Bogdan Jarząb

(531) 08.01.08, 27.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chleby, bułki, ciasta, ciastka, placki, gotowe 
posiłki: gotowe mini pizze, kanapki z parówką (hot-dog), za-
piekanki, wyroby cukiernicze, wyroby piekarskie, pieczywo, 
paszteciki, tarty.

(210) 502341 (220) 2019 07 16
(731) STOWARZYSZENIE EAGLES FREE GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EAGLES MC POLAND

(531) 03.07.01, 03.07.19, 18.01.21, 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 41 propagowanie rozwoju turystyki motocyklo-
wej, krajowej wśród dorosłych i młodzieży, rozpowszechnia-
nie wśród społeczeństwa pozytywnego wizerunku motocy-
klisty i bezpiecznego zachowania na drogach, organizowa-
nie imprez charytatywnych, organizowanie zlotów motocy-
klowych.

(210) 503016 (220) 2019 10 15
(731) WOJTYNA OSKAR, Krosno Odrzańskie
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 03.05.07, 08.03.08, 04.05.02, 04.05.99, 19.01.03
(510), (511) 21 pułapki na myszy i szczury.
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(210) 503358 (220) 2019 08 09
(731) GÓRNY MICHAŁ RYSZARD, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) Punkt kontaktowy Ex
(510), (511) 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w zakresie zabezpieczeń przed wybuchem.

(210) 503537 (220) 2019 08 16
(731) BRODOWSKI JAN, Baranów
(540) (znak słowny)
(540) CZULAK JÓZEF KAROL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty parafar-
maceutyczne, 29 produkty mleczarskie, 40 usługi produk-
cyjne spożywcze, usługi produkcyjne mleczarskie, usługi 
produkcyjne kosmetyczne, usługi produkcyjne parafarma-
ceutyczne.

(210) 503658 (220) 2019 08 21
(731) Endemol Shine UK Limited, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.07.16, 05.07.24, 05.09.15, 05.09.17, 29.01.14
(510), (511) 9  nośniki sygnałów audio oraz sygnałów wideo, 
nagrania filmów i programów telewizyjnych, nagrania multi-
medialne, podcasty, nagrania dźwięku i muzyki, kasety au-
dio-wideo, dyski kompaktowe, płyty DVD, zapisy fonogra-
ficzne, płyty CD-ROM, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie i aplikacje na urządzenia mobilne, opro-
gramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie, poka-
zywanie, wyświetlanie, tagowanie, blogowanie, udostępnia-
nie lub inne udostępnianie mediów elektronicznych lub in-
formacji przez internet lub inne sieci komunikacyjne, opro-
gramowanie gier komputerowych, gry komputerowe, nagra-
nia wideo dostarczane z internetu, publikacje elektroniczne 
do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania dostar-
czane on-line z baz danych lub internetu, publikacje elektro-
niczne w dowolnych mediach, pliki graficzne do pobrania, 
kupony mobilne do pobrania, cyfrowe zdjęcia do pobrania, 
grafika komputerowa do pobrania, kreskówki, materiały edu-
kacyjne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, dzieła 
sztuki do pobrania dostarczane on-line z baz danych lub in-
ternetu, grafiki komputerowe do pobrania, grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, komputerowe bazy danych, wygaszacze 
ekranu, kartridże do telewizyjnych zestawów gier, dyski lase-
rowe, podkładki pod myszy, oprogramowanie do pobrania 
na telefony komórkowe, tablety i inne elektroniczne urzą-
dzenia mobilne, oprogramowanie komputerowe w postaci 
aplikacji na urządzenia mobilne i komputery, aplikacje kom-
puterowe zawierające gry komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych do celów rozrywkowych, w tym pokazy 
gotowania, konkursy kulinarne, instrukcje i przepisy kulinar-
ne, planery i organizery do pobrania, pobieralne nagrania 
audio i wideo obejmujące pokazy gotowania, konkurs goto-
wania, instrukcje gotowania i przepisy kulinarne, instrukcje 

obsługi w formie elektronicznej, programy telewizyjne i na-
grania wideo do pobrania zawierające programy kulinarne, 
konkursy kulinarne, instrukcje gotowania i przepisy kulinarne, 
e-książki, książki elektroniczne do pobrania, publikacje elek-
troniczne, mianowicie książki zawierające wiadomości roz-
rywkowe, gotowanie i przepisy zapisane na nośnikach kom-
puterowych i urządzeniach komunikacji mobilnej, cotygo-
dniowe publikacje pobierane w formie elektronicznej z in-
ternetu, automatyczne przyrządy pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe, w tym wagi i urządzenia do pomiaru tempera-
tury do użytku w kuchni, termometry, termometry mięsne, 
cyfrowe termometry mięsne, termometry grillowe, liczniki 
czasu, minutniki kuchenne, liczniki czasu do jajek, przyrządy 
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), 
16 papier, tektura, wydruki, fotografie, materiały biurowe, 
materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem przyrzą-
dów), przybory do pisania, publikacje, książki, broszury, cza-
sopisma, katalogi, przewodniki, dzienniki, plakaty, nadruki, 
programy telewizyjne, naklejki, serwety stołowe z papieru, 
maty stołowe z papieru, serwetki papierowe, broszury doty-
czące gier, druki, w tym księgi reguł i karty wyników do użyt-
ku z grami, czasopisma o modzie, książki kucharskie, karty 
z przepisami, książki z przepisami, torby na zakupy, torby pa-
pierowe, broszurki, arkusze informacyjne, drukowane pro-
gramy, przybory do pisania, pióra, ołówki, kredki, gumki 
do mazania, wkłady atramentowe, wkłady do długopisów, 
wkłady do markerów, wkłady do piór, wkłady do piór kulko-
wych, grafitowe wkłady do ołówków automatycznych, wkła-
dy do gumek do wycierania na ołówki, temperówki, piórniki 
i etui, etui na ołówki, albumy fotograficzne, segregatory, skła-
dane lornetki, zeszyty, notesy, pamiętniki, kalendarze, kartki 
pocztowe, kartki okolicznościowe, kalki, szablony, zwykłe 
karty do gry, drukowane publikacje dotyczące żywności 
i gotowania, roczniki, komiksy, śpiewniki, biuletyny, gazety, 
albumy, podręczniki, instrukcje, mapy, ulotki, etykiety, artyku-
ły biurowe, materiały do rysowania i malowania, aparatura 
i instrumenty, materiały do oprawiania książek, okładki ksią-
żek, zakładki do książek, zestawy do drukowania, rysunki, ob-
razki, ozdoby na ołówki, opakowania na prezenty, kartki oko-
licznościowe, papier do pakowania prezentów, pudełka pre-
zentowe, notesy, serwetki papierowe oraz inne ozdobne 
przedmioty papierowe, papierowe obrusy, papierowe ser-
pentyny na przyjęcia, wzory haftów, dekoracyjne przedruki, 
linijki, gumki do mazania, kartki z życzeniami, wzory papiero-
we, banery, grafiki, 18 kufry i torby podróżne, parasole i para-
sole przeciwsłoneczne, laski do chodzenia, walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, torby na zakupy, walizki na dokumenty, plecaki, torby, 
torby wykonane ze skóry, torebki, skórzane plecaki, bagaż, 
futerał na banknoty, torby na pasek, etui kosmetyczne, torby 
plażowe, sakiewki na pasek, portfele, nesesery, torebki okrą-
głe, nerki - torebki na biodra, etui na wizytówki, torby płó-
cienne, torby na zakupy z płótna, portfele na karty [wyroby 
skórzane], pokrowce na garnitury, koszule i sukienki, etui 
na klucze, portmonetki, etui na karty kredytowe, opakowania 
na karty kredytowe, etui na telefon, portmonetki, walizki, po-
krowce na krawaty, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, fartu-
chy, fartuchy szefów kuchni, czapki szefów kuchni, 28 za-
bawki, gry, puzzle i przedmioty do zabawy, artykuły gimna-
styczne i sportowe nieujęte w innych klasach, narzędzia ku-
chenne jako zabawki, zabawki do pieczenia, zabawkowe na-
czynia kuchenne, zabawkowe urządzenia kuchenne i akce-
soria do nich, ozdoby choinkowe, urządzenia do użytku 
w grach, urządzenia i przyrządy do gier komputerowych, gry 
elektryczne i elektroniczne, elektroniczne urządzenia roz-
rywkowe zasilane monetami lub żetonami, przenośne gry 
komputerowe, urządzenia do gier wideo, karty do gry, gry 
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karciane, plansze do użytku w grach, części i wyposażenie 
wszystkich wyżej wymienionych towarów, 41 edukacja, za-
pewnianie szkoleń, zabawa, rozrywka on-line, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi loteryjne, usługi gier elektro-
nicznych świadczone za pośrednictwem internetu, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line, usługi wydawnicze, 
produkcja i dystrybucja nagrań audio i/lub wideo oraz pro-
gramów i filmów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie 
nagrań audio i wideo, programów i filmów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi rozrywki teatralnej, muzycznej, telewi-
zyjnej i filmowej, publikacja książek, tekstów i czasopism 
on-line, udostępnianie cyfrowych nagrań wideo i/lub audio 
(nie do pobrania) za pośrednictwem sieci komputerowej, ta-
kiej jak Internet, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania) on-line z baz danych lub Internetu, 
udostępnianie elektronicznych obrazów i dzieł sztuki 
(nie do pobrania) on-line z baz danych lub Internetu, usługi 
edukacyjne świadczone przez radio, programy telewizyjne 
i filmy, rozrywka na żywo, organizacja, produkcja i prezenta-
cja występów na żywo, zespoły na żywo, pokazy komedii, 
tańca, muzyki i mody, produkcja programów telewizyjnych 
na żywo, produkcja pokazów mody, usługi edukacyjne zwią-
zane z modą, edukacja i nauczanie przez lub związane z ra-
diem i telewizją, wypożyczanie programów telewizyjnych 
i radiowych oraz filmów i nagrań dźwiękowych i wideo, pro-
dukcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instrukta-
żowych, organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń w ce-
lach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, organi-
zacja, produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, 
quizów, dni zabawy, wystaw, wydarzeń sportowych, poka-
zów, roadshow, wydarzeń inscenizowanych, przedstawień 
teatralnych, koncertów, występów na żywo i wydarzeń 
z udziałem publiczności, zapewnianie rozrywki i edukacji 
w celu uzyskania dostępu za pośrednictwem sieci komuni-
kacyjnych i komputerowych, produkcja, prezentacja i dystry-
bucja utworów i materiałów audio i wideo, w tym progra-
mów telewizyjnych, programów radiowych i filmów, wszyst-
ko w związku z gotowaniem i jedzeniem, dystrybucja utwo-
rów i materiałów audio i wideo, w tym programów telewizyj-
nych i filmów, wszystkich wyżej związanych z gotowaniem 
i jedzeniem, udostępnianie elektronicznych publikacji 
nie do pobrania, wszystkich wyżej związanych z gotowa-
niem i jedzeniem, publikowanie czasopism internetowych 
związanych zgotowaniem i jedzeniem, organizowanie im-
prez rozrywkowych na żywo, wystaw i roadshow związa-
nych z gotowaniem i jedzeniem, rozrywka telewizji interak-
tywnej w związku z gotowaniem oraz jedzeniem i jedze-
niem, rozrywka interaktywna w związku z gotowaniem i je-
dzeniem, produkcja i prezentacja konkursów związanych 
z gotowaniem i jedzeniem, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] w zakresie gotowania i jedzenia, wy-
pożyczanie filmów w związku z gotowaniem i jedzeniem, 
udostępnianie informacji edukacyjnych i rozrywkowych 
związanych z gotowaniem i jedzeniem za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce wyżej wymienionych, nagrywanie dźwięków i obrazów 
na dowolnym nośniku.

(210) 504873 (220) 2019 09 26
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX KAC Herbatka
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 
30 herbaty.

(210) 506077 (220) 2019 10 25
(731) ZAA-ZOO-LAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAA-ZOO-LAA

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 02.09.04
(510), (511) 3 preparaty i płyny do mycia i czyszczenia 
powierzchni, środki czystości do toalet, pianki w aerozolu 
do czyszczenia powierzchni w szczególności do pielęgna-
cji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicznych, komin-
ków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów pla-
stikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, 
ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt mar-
murowych i kamiennych, elementów z metali, chustecz-
ki nasączane płynami do mycia i czyszczenia, preparaty 
do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkie-
tu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty 
do polerowania, papierowe ściereczki do polerowania, pły-
ny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia 
naczyń, płyny do mycia szyb, płyny do mycia podłóg, ko-
smetyki samochodowe, saszetki zapachowe do bielizny, 
środki do namaczania bielizny, krochmal, preparaty do my-
cia, wybielacze i inne substancje stosowane w praniu, pre-
paraty do udrażniania rur, preparaty do odświeżania rur od-
pływowych, detergenty w stanie stałym o przedłużonym 
uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty do usu-
wania kamienia ze sprzętu AGD, 28 zabawki oraz przyrzą-
dy do ćwiczeń pobudzających zmysły, klocki, karty do gry, 
zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, kukiełki, lalki, lalki 
szmaciane, misie pluszowe, piłki, balony, piłki do gier, sanki 
dziecięce, maty edukacyjne dla dzieci, grzechotki, karuze-
le, sprzęt sportowy oraz gimnastyczny, przyrządy gimna-
styczne, osprzęt sportowy, artykuły do gier w basenach 
kąpielowych, balony do gry, salonowe gry towarzyskie, gry 
planszowe, gry karciane, układanki, konfetti, kości do gry, 
rolki, wrotki, deskorolki, dyski sportowe, gry automatycz-
ne i elektroniczne inne niż telewizyjne, gwizdki do zaba-
wy, deski do kitesurfingu, latawce, lotki, łyżwy, łyżworolki, 
narty, osprzęt do nart, torby dla narciarzy, kijki narciarskie, 
deski snowboardowe, osprzęt do desek snowboardowych, 
torby dla snowboardzistów, deski surfingowe, ochraniacze 
sportowe, nagolenniki, nakolanniki, ringo, sanki, siatki te-
nisowe, trampoliny, worki treningowe, zabawki sterowane 
zdalnie radiem, zabawki elektryczne o sterowaniu zdalnym, 
zabawki mechaniczne o napędzie elektrycznym, śmieszne 
rzeczy, atrapy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmety-
ków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, ak-
cesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
zabawek i przyrządów do ćwiczeń pobudzających zmysły, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, per-
fum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów 
i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, zabawek 
i przyrządów do ćwiczeń pobudzających zmysły, promocja 
sprzedaży, usługi doradztwa w zakresie zarządzania, orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w za-
kresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji 
public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku 
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-



Nr  ZT31/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

ma korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie 
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług 
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, 
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji 
handlowej, oferowanie w mediach produktów dla han-
dlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt 
przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania rynku, 
badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powie-
lanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wy-
szukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka 
tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, publikowanie filmów re-
klamowych, pokazy towarów, prezentowanie usług, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
wycena działalności handlowej, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż 
próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu trans-
akcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie 
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, 
prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie 
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych 
wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, roz-
dawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, 
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, 
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wy-
najmowanie nośników reklamowych, doradztwo personal-
ne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór per-
sonelu za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych 
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywa-
nia osób trzecich w towary i usługi mianowicie kosmety-
ków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, ak-
cesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
zabawek i przyrządów do ćwiczeń pobudzających zmysły.

(210) 506833 (220) 2019 11 15
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) OP. .
(510), (511) 16 rejestry, księgi główne, broszury w zakresie 
sprzedaży nieruchomości.

(210) 508096 (220) 2019 12 16
(731) SUSHI FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Robakowo

(540) (znak słowny)
(540) CHAPSLUNCH
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, zapakowane zestawy gotowe do spożycia z mię-
sem, warzywami bądź owocami morza, artykuły i wyroby 
spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, suszo-
ne i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery, mleko, produkty i na-
poje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła, zupy, owoce 
morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków, owo-

cowe i ziemniaczane chipsy, pasztety z wątróbki, wyroby go-
towane i mrożone zawierające drób, zakąski mięsne, serowe, 
warzywne, owocowe, ziemniaczane, jajeczne, 30 gotowe 
dania z ryżem, gotowe dania z makaronem, zapakowane 
zestawy gotowe do spożycia z ryżem, z makaronem, mąka 
i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, 
herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, 
wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, 
drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy 
do sałatek, paszteciki, mrożone kanapki zawierające drób, 
pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, 
czekoladowe, z muesli, przekąski - słodycze, zwierające ziar-
na, orzechy, owoce, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich ba-
zie, 35 usługi w zakresie administrowania: barami szybkiej 
obsługi, snack-barami, domami turystycznymi, kafeteriami, 
kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, restauracjami 
samoobsługowymi, stołówkami, pensjonatami, usługi: do-
radztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, reklamy, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama korespondencyjna, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, usługi sprzedaży towarów: produkty i wyro-
by żywnościowe, w szczególności gotowe dania warzywne, 
gotowe dania z mięsa, zapakowane zestawy gotowe do spo-
życia z mięsem lub warzywami bądź owocami morza, goto-
we dania z ryżem, gotowe dania z makaronem, zapakowane 
zestawy gotowe do spożycia z ryżem lub z makaronem, ar-
tykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz 
roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyro-
by na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, 
pasztety z wątróbki, pasztety, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje 
na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, buł-
ki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsia-
ne, zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, 
miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, 
przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane 
i mrożone zawierające drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: 
owoce i warzywa, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne, gazowane i niegazowa-
ne, soki i napoje owocowe, warzywne, syropy i preparaty 
do produkcji napojów, piwo.

(210) 508179 (220) 2019 12 17
(731) DAMAC ENTERPRISES & MANAGEMENT CO. LLC, 

Dubaj, AE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMAC

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
reklama zewnętrzna, agencje informacji handlowej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
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łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, badania rynkowe, badania biznesowe, 
usługi w zakresie reklamy, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, or-
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie 
hotelami, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi marketingowe, 
telemarketing, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, negocjowanie i za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
36 organizowanie wynajmu nieruchomości, maklerstwo, 
agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wycena nieruchomości, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie 
finansami, zarządzanie nieruchomością, administrowa-
nie domami czynszowymi, wynajem lokali mieszkalnych, 
apartamentów, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
pobieranie czynszu, wynajem powierzchni biurowej, po-
średnictwo finansowe i hipoteczne w zakresie pożyczek 
konsumenckich i kredytów hipotecznych, usługi agencyj-
ne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, po-
średnictwo ubezpieczeniowe dotyczące mienia, 37 kon-
serwacja mebli, instalowanie i naprawa wind, czyszczenie 
budynków od wewnątrz, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, wynajem sprzętu 
budowlanego, usługi stoczniowe, naprawa i konserwacja 
skarbców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, budownictwo, nadzór budowlany, rozbiórka bu-
dynków, uszczelnianie budynków, izolowanie budynków, 
usługi doradztwa budowlanego, informacja o naprawach, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, budowa stoisk i skle-
pów targowych, montaż drzwi i okien, konserwacja base-
nów, konsultacje budowlane.

(210) 508245 (220) 2019 12 18
(731) FERENC SEBASTIAN MICHAŁ PUSH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANSELO

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

(210) 508526 (220) 2019 12 29
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.12, 26.01.06, 26.11.11
(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) 508753 (220) 2020 01 07
(731) SOŁYGA MIROSŁAW, Przybysławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chmiele Nałęczowskie

(531) 05.11.15, 06.07.11, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe.

(210) 508804 (220) 2020 01 08
(731) PROSZAK WŁADYSŁAW POLIMEDIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NOC ODKRYWCÓW

(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 508852 (220) 2020 01 09
(731) FABRYKA MEBLI SPIN ROMAN ŁAŹNY I JERZY ŁAŹNY 

SPÓŁKA JAWNA, Mnichowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIN fabryka mebli

(531) 27.05.01, 29.01.13, 12.01.10
(510), (511) 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, haczyki na ubrania, plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, spinacze i uchwyty 
do nich, niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią następujących towarów: meble i akce-
soria meblowe, materace, poduszki, wieszaki na ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, nieme-
talowe wieszaki na torby, regały, stojaki, półki, kwietniki (me-
ble), usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, 
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
następujących towarów: niemetalowe plansze oraz stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki oraz 
spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe drabiny i rucho-
me schody, statuetki oraz figurki i dzieła sztuki oraz ozdoby 
i dekoracje wykonane z drewna, wosku, gipsu lub z tworzyw 
sztucznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przed-
siębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów, 
wystaw i zjazdów w celach handlowych oraz reklamowych, 
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, 
zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie zarządzania designem, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 509121 (220) 2020 01 17
(731) MEDTECH POLSKA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MedTech Polska
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 

w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, admi-
nistrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza 
danych biznesowych, analiza trendów biznesowych i mar-
ketingowych, prace biurowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania 
rynkowe, badania opinii publicznej, badania konsumenckie, 
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, 
analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty 
statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjali-
styczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami 
oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, po-
średnictwo w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo 
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w za-
kresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w za-
kresie zarządzania dokumentacją handlową, dostarczanie 
informacji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego 
doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośred-
nictwa handlowego, pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, 
konferencji, warsztatów, usługi pozyskiwania, opracowywa-
nia i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, prezentowanie ofert produktów szkoleniowych i edu-
kacyjnych, prezentowanie ofert produktów medycznych, 
prezentowanie ofert usług medycznych, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie informacji 
handlowych, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, edu-
kacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, nauczanie, 
usługi i aktywności edukacyjne, organizacja i prowadzenie 
szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów korespondencyj-
nych, nauczania indywidualnego, prezentacji, warsztatów, 
sesji prywatnych, spotkań, zajęć, seminariów, sympozjów, 
konferencji, także w małych grupach, udostępnianie infor-
macji o zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwo-
ju i szkolenia edukacyjnego i zawodowego, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi 
edukacji elektronicznej i informacji w zakresie zapewnienia 
edukacji i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych materiałów 
audio i audiowizualnych oraz informacje na bazie tekstów 
za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków elektro-
nicznych, publikacja i dystrybucja prac kreowanych, zawie-
rających informacje będące kombinacją materiałów audio, 
wizualnych i tekstów pisanych oraz ich kombinacji w postaci 
dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy informacyjnych, 
wiadomości tekstowych, wiadomości audio i audiowizu-
alnych, usługi i aktywności w zakresie publikacji elektro-
nicznych prac kreowanych zawierających teksty, obrazy, 
materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje 
w postaci multimediów, książek elektronicznych, magazy-
nów elektronicznych, periodyków, broszur elektronicznych, 
elektronicznych materiałów reklamowo-promocyjnych, 
publikacji elektronicznych, ulotek elektronicznych, broszur 
elektronicznych, wszystkie w postaci elektronicznej do dys-
trybucji elektronicznej w formatach elektronicznych i na na-
granych nośnikach, usługi publikacji druków papierowych, 
publikowanie prac tekstowych i graficznych, materiałów 
edukacyjnych, książek, magazynów, periodyków, broszur, 
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ulotek, tematycznych arkuszy informacyjnych, dystrybucja 
druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla szko-
leń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie 
biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi wydaw-
nicze, 42 badania naukowe, naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i ba-
danie towarów oraz usług, usługi w zakresie nauki, prace ba-
dawczo-rozwojowe w zakresie produktów i usług medycz-
nych, analizy, badania i rozwój biochemiczny, projektowanie 
i opracowywanie technologii medycznej, opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, projektowanie i opra-
cowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, usługi 
w zakresie opracowywania metod testowania, prace badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie medycznej, farmaceutycznej 
i biotechnologicznej, badania i rozwój w dziedzinie prepara-
tów diagnostycznych, usługi w zakresie analizy danych tech-
nicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do użytku z technologią medyczną, usłu-
gi projektowania, doradztwo medyczne, udzielanie porad 
w dziedzinie technologii medycznych i nauk medycznych, 
doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie 
lecznictwa, medyczne badania naukowe, usługi laborato-
ryjne w zakresie badań medycznych, laboratoria medyczne, 
badania naukowe do celów medycznych, programowanie 
komputerów w dziedzinie medycyny, badania biologicz-
ne, badania kliniczne i badania medyczne, badania nauko-
we w dziedzinie medycyny społecznej, badania naukowe 
do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, 
udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji na temat 
badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceu-
tyków i badań klinicznych, udostępnianie platformy inter-
netowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług 
medycznych, hosting platformy internetowej umożliwiającej 
prezentowanie i wybór ofert usług medycznych, udostęp-
nianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, 
porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klien-
tów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, 
hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, 
porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klien-
tów detalicznych, elektroniczne przechowywanie plików 
i dokumentów, przechowywanie dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej, usługi eksperckie, w tym inżynier-
skie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania ra-
portów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy 
inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, wydawanie cer-
tyfikatów twórcom innowacyjnych towarów i usług, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, próby kliniczne, usługi świadczone przez laborato-
ria naukowe, informacja o powyższych usługach, informacja 
o ww. usługach.

(210) 509123 (220) 2020 01 17
(731) MEDTECH POLSKA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedTech POLAND

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
administrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, 
analiza danych biznesowych, analiza trendów bizneso-
wych i marketingowych, prace biurowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania 
konsumenckie, analizy ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, analizy gospodarcze, badania statystycz-
ne, analizy i raporty statystyczne, publikowanie tekstów 
reklamowych, specjalistyczne doradztwo i konsulting 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami 
gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo biznesowe dotyczą-
ce finansowania rozwoju, doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia 
firmy, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakre-
sie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, dostarczanie informacji handlowych, 
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowe-
go i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, 
pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, konferencji, warszta-
tów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępnia-
nia informacji o działalności gospodarczej, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
prezentowanie ofert produktów szkoleniowych i edukacyj-
nych, prezentowanie ofert produktów medycznych, pre-
zentowanie ofert usług medycznych, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie informacji 
handlowych, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, edu-
kacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, nauczanie, 
usługi i aktywności edukacyjne, organizacja i prowadzenie 
szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów korespondencyj-
nych, nauczania indywidualnego, prezentacji, warsztatów, 
sesji prywatnych, spotkań, zajęć, seminariów, sympozjów, 
konferencji, także w małych grupach, udostępnianie infor-
macji o zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwo-
ju i szkolenia edukacyjnego i zawodowego, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi 
edukacji elektronicznej i informacji w zakresie zapewnie-
nia edukacji i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych ma-
teriałów audio i audiowizualnych oraz informacje na bazie 
tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków 
elektronicznych, publikacja i dystrybucja prac kreowanych, 
zawierających informacje będące kombinacją materiałów 
audio, wizualnych i tekstów pisanych oraz ich kombinacji 
w postaci dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy infor-
macyjnych, wiadomości tekstowych, wiadomości audio 
i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie publika-
cji elektronicznych prac kreowanych zawierających teksty, 
obrazy, materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich kom-
binacje w postaci multimediów, książek elektronicznych, 
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magazynów elektronicznych, periodyków, broszur elektro-
nicznych, elektronicznych materiałów reklamowo-promo-
cyjnych, publikacji elektronicznych, ulotek elektronicznych, 
broszur elektronicznych, wszystkie w postaci elektronicz-
nej do dystrybucji elektronicznej w formatach elektronicz-
nych i na nagranych nośnikach, usługi publikacji druków 
papierowych, publikowanie prac tekstowych i graficznych, 
materiałów edukacyjnych, książek, magazynów, periody-
ków, broszur, ulotek, tematycznych arkuszy informacyj-
nych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie wyżej 
wymienione dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych 
i zawodowych w zakresie biznesu, zarządzania, konsultacji 
i doradztwa, usługi wydawnicze, 42 badania naukowe, na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, usługi 
w zakresie nauki, prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
produktów i usług medycznych, analizy, badania i rozwój 
biochemiczny, projektowanie i opracowywanie techno-
logii medycznej, opracowywanie nowych technologii dla 
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie medycz-
nej aparatury diagnostycznej, usługi w zakresie opraco-
wywania metod testowania, prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie medycznej, farmaceutycznej i biotechnolo-
gicznej, badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagno-
stycznych, usługi w zakresie analizy danych technicznych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do użytku z technologią medyczną, usługi 
projektowania, doradztwo medyczne, udzielanie porad 
w dziedzinie technologii medycznych i nauk medycznych, 
doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie 
lecznictwa, medyczne badania naukowe, usługi laborato-
ryjne w zakresie badań medycznych, laboratoria medycz-
ne, badania naukowe do celów medycznych, programo-
wanie komputerów w dziedzinie medycyny, badania bio-
logiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania 
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania na-
ukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotwo-
rowych, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie 
zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji 
na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie 
farmaceutyków i badań klinicznych, udostępnianie plat-
formy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór 
ofert usług medycznych, hosting platformy internetowej 
umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycz-
nych, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej 
prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług medycz-
nych przez klientów detalicznych, udostępnianie informa-
cji handlowych, hosting platformy internetowej umożli-
wiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług 
medycznych przez klientów detalicznych, elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumentów, przechowywanie 
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, usłu-
gi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, 
badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym 
i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych 
towarów i usług, wydawanie certyfikatów twórcom inno-
wacyjnych towarów i usług, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, informacja 
o powyższych usługach, informacja o ww. usługach.

(210) 509129 (220) 2020 01 17
(731) MEDTECH POLSKA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) MedTech Poland
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, ad-
ministrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza 
danych biznesowych, analiza trendów biznesowych i mar-
ketingowych, prace biurowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania 
rynkowe, badania opinii publicznej, badania konsumenckie, 
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, 
analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty 
statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjali-
styczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami 
oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, po-
średnictwo w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie strate-
gii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania do-
kumentacją handlową, dostarczanie informacji handlowych, 
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, pośred-
nictwo w sprzedaży szkoleń, konferencji, warsztatów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie ofert 
produktów szkoleniowych i edukacyjnych, prezentowanie 
ofert produktów medycznych, prezentowanie ofert usług 
medycznych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, udostępnianie informacji handlowych, informacja 
o ww. usługach, 41 edukacja, edukacyjne usługi doradcze, 
informacja o edukacji, nauczanie, usługi i aktywności eduka-
cyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów edukacyj-
nych, kursów korespondencyjnych, nauczania indywidualne-
go, prezentacji, warsztatów, sesji prywatnych, spotkań, zajęć, 
seminariów, sympozjów, konferencji, także w małych gru-
pach, udostępnianie informacji o zarządzaniu, biznesie oraz 
konsultacjach dla rozwoju i szkolenia edukacyjnego i zawo-
dowego, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, usługi edukacji elektronicznej i informacji 
w zakresie zapewnienia edukacji i szkoleń za pośrednictwem 
cyfrowych materiałów audio i audiowizualnych oraz informa-
cje na bazie tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą 
środków elektronicznych, publikacja i dystrybucja prac kre-
owanych, zawierających informacje będące kombinacją ma-
teriałów audio, wizualnych i tekstów pisanych oraz ich kom-
binacji w postaci dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy 
informacyjnych, wiadomości tekstowych, wiadomości audio 
i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie publikacji 
elektronicznych prac kreowanych zawierających teksty, obra-
zy, materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje 
w postaci multimediów, książek elektronicznych, magazy-
nów elektronicznych, periodyków, broszur elektronicznych, 
elektronicznych materiałów reklamowo-promocyjnych, 
publikacji elektronicznych, ulotek elektronicznych, broszur 
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elektronicznych, wszystkie w postaci elektronicznej do dys-
trybucji elektronicznej w formatach elektronicznych i na na-
granych nośnikach, usługi publikacji druków papierowych, 
publikowanie prac tekstowych i graficznych, materiałów edu-
kacyjnych, książek, magazynów, periodyków, broszur, ulotek, 
tematycznych arkuszy informacyjnych, dystrybucja druków 
papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla szkoleń infor-
macyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie bizne-
su, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi wydawnicze, 
42 badania naukowe, naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie towa-
rów oraz usług, usługi w zakresie nauki, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie produktów i usług medycznych, analizy, 
badania i rozwój biochemiczny, projektowanie i opracowy-
wanie technologii medycznej, opracowywanie nowych tech-
nologii dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie 
medycznej aparatury diagnostycznej, usługi w zakresie opra-
cowywania metod testowania, prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicz-
nej, badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycz-
nych, usługi w zakresie analizy danych technicznych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do użytku z technologią medyczną, usługi projektowania, 
doradztwo medyczne, udzielanie porad w dziedzinie techno-
logii medycznych i nauk medycznych, doradztwo związane 
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne 
badania naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie badań me-
dycznych, laboratoria medyczne, badania naukowe do celów 
medycznych, programowanie komputerów w dziedzinie me-
dycyny, badania biologiczne, badania kliniczne i badania me-
dyczne, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecz-
nej, badania naukowe do celów medycznych w zakresie cho-
rób nowotworowych, udostępnianie informacji naukowych 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie 
informacji na temat badań medycznych i naukowych w dzie-
dzinie farmaceutyków i badań klinicznych, udostępnianie 
platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wy-
bór ofert usług medycznych, hosting platformy internetowej 
umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycz-
nych, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej 
prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług medycz-
nych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji 
handlowych, hosting platformy internetowej umożliwiającej 
prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych 
przez klientów detalicznych, elektroniczne przechowywanie 
plików i dokumentów, przechowywanie dokumentacji me-
dycznej w postaci elektronicznej, usługi eksperckie, w tym 
inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania 
raportów na polu naukowym i technologicznym, eksperty-
zy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, wydawanie cer-
tyfikatów twórcom innowacyjnych towarów i usług, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, próby kliniczne, usługi świadczone przez laborato-
ria naukowe, informacja o powyższych usługach, informacja 
o ww. usługach.

(210) 509250 (220) 2020 01 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PZN
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, ocena i wycena nieru-
chomości zarządzanie nieruchomościami administrowanie 

nieruchomościami, 37 odnawianie instalacji klimatyzacyj-
nych, renowacja instalacji elektrycznych, naprawa instalacji 
sanitarnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja 
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i na-
prawy instalacji grzewczej, usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, 
instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamanio-
wych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja systemów 
telewizji przemysłowej: instalacja systemów zabezpieczają-
cych, instalowanie systemów kontroli dostępu, konserwacja 
i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i serwi-
sowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, insta-
lacja urządzeń sanitarnych: odnawianie instalacji wodno-
-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń do oszczędza-
nia energii, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, 
konserwacja nieruchomości, nadzór budowlany, usługi bu-
dowlane, usługi w zakresie remontów budynków, moder-
nizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
budynków, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, insta-
lacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, montaż instalacji kanalizacyjnych, ga-
zowych i wodociągowych, naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, usługi sprzątania.

(210) 509438 (220) 2020 01 24
(731) ELMA MARCIN GRUCA, KRZYSZTOF LIS  

SPÓŁKA JAWNA, Gniazdów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elma Producent choinek sztucznych

(531) 01.01.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny do przetwarzania tworzyw sztucz-
nych, 15 stroiki, 26 girlandy sztuczne, wieńce z kwiatów 
sztucznych, 28 choinka sztuczna.

(210) 509688 (220) 2020 01 31
(731) PROSZAK WŁADYSŁAW POLIMEDIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC ODKRYWCÓW Rzeszowski Piknik Nauki 

i Techniki 6 czerwca 2020 RZESZÓW

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, imprezy edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe.
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(210) 509746 (220) 2020 02 03
(731) PROFIS OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Klembów

(540) (znak słowny)
(540) QURATIVA
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: bal-
samy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, 
pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki i jedwabie, gumy 
i kleje do włosów, rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, 
szampony, farby i lakiery do włosów, w tym szampony, farby 
i lakiery koloryzujące, płyny do trwałej ondulacji, utrwalacze 
do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie.

(210) 509829 (220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKS WYBRZEŻE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.16, 24.09.02, 24.13.25, 05.13.01
(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) 509969 (220) 2020 02 12
(731) MIESZKOWSKI MICHAŁ MEDICATRIX, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medicatrix

(531) 26.11.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi te-
rapeutyczne, usługi telemedyczne, usługi ortodontyczne, 
opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, 
usługi położnicze, usługi doradcze w zakresie zdrowia, fizjo-
terapia, usługi optyczne, usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, placówki rekonwalescencji, porady w zakresie 
farmakologii, opieka paliatywna, usługi dentystyczne, wypo-
życzanie sprzętu medycznego.

(210) 509997 (220) 2020 02 10
(731) ODORISI PAOLO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 

ITALSMAKI, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IS italsmaki.pl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.22, 05.03.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, w tym: maka-
rony, mąki, ryż, oliwy i tłuszcze, przetwory z warzyw, kremy 
sosy, pomidory w puszkach, trufle, kawy, czekolady, desery, 
słodycze, nabiał, mięso, wędliny, ryby, owoce morza, owoce, 
przetwory owocowe, pieczywo, napoje, przyprawy, produk-
ty mrożone, w tym pierogi i ciasta.
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(210) 510274 (220) 2020 02 17
(731) BAMEHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CG

(531) 09.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 dodatek do odzieży - pasek damski, pasek 
męski.

(210) 510290 (220) 2020 02 18
(731) CZECH DARIUSZ, Kraśnik Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amazonia CENTRUM ZABAW DLA DZIECI

(531) 21.01.25, 21.01.16, 02.05.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi 
rekreacyjne, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, wypo-
życzanie zabawek, usługi placów zabaw, usługi dziecięcych 
placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w posta-
ci placów zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozryw-
kowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych domów 
do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania 
do celów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organi-
zowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, 
usługi parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, infor-
macja o rozrywce, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, 
organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez roz-
rywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozryw-
kowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzę-

tu i obiektów rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń 
rozrywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, usłu-
gi parków tematycznych i parków rozrywki, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie efektów spe-
cjalnych w celach rozrywkowych, zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, udostępnianie obiektów 
i sprzętu w parkach rozrywki, usługi w zakresie gier do celów 
rozrywkowych, rozrywka w postaci występów na żywo i wy-
stępów osób przebranych w kostiumy, przedszkola.

(210) 510330 (220) 2020 02 18
(731) RASIŃSKI MACIEJ, RASIŃSKI SZYMON AKLI  

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) agdeo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wy-
syłkowej, w tym on-line związane z następującymi produk-
tami: części zamienne do artykułów gospodarstwa domo-
wego.

(210) 510381 (220) 2020 02 20
(731) CZECH DARIUSZ, Kraśnik Górny
(540) (znak słowny)
(540) AMAZONIA
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi 
rekreacyjne, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, wypo-
życzanie zabawek, usługi placów zabaw, usługi dziecięcych 
placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w posta-
ci placów zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozryw-
kowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych domów 
do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania 
do celów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organi-
zowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, 
usługi parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, infor-
macja o rozrywce, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, 
organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez roz-
rywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozryw-
kowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzę-
tu i obiektów rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń 
rozrywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, usłu-
gi parków tematycznych i parków rozrywki, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie efektów spe-
cjalnych w celach rozrywkowych, zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, udostępnianie obiektów 
i sprzętu w parkach rozrywki, usługi w zakresie gier do celów 
rozrywkowych, rozrywka w postaci występów na żywo i wy-
stępów osób przebranych w kostiumy, przedszkola.

(210) 510411 (220) 2020 02 20
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(554) (znak przestrzenny)
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(540) Dłuuugie rysowanki

(531) 26.13.25, 20.05.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzie-
ci, gry – łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry 
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, za-
bawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, za-
bawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskot-
ki 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) 510425 (220) 2020 02 20
(731) FURTAK URSZULA, FURTAK MAŁGORZATA IMPRESJE 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPRESJE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 usługa agencji importowej, usługa sprzedaży 
tkanin, usługa sprzedaży pokryć naściennych, usługa sprze-
daży pokryć podłogowych.

(210) 510688 (220) 2020 02 26
(731) LANGOWSKA KATARZYNA EUGENIA, Dobra
(540) (znak słowny)
(540) LANKO
(510), (511) 6 stolarka budowlana metalowa, okna i drzwi 
metalowe, ościeżnice i futryny do drzwi i bram metalowe, 
futryny do okien metalowe, skrzydła do drzwi, okien i bram 
metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, bra-
my, bramy garażowe metalowe, drzwi garażowe metalowe, 
rolety zewnętrzne i wewnętrzne metalowe, żaluzje metalo-
we, okucia do drzwi, okien, bram i rolet, 19 stolarka budow-
lana niemetalowa, okna i drzwi niemetalowe, ościeżnice i fu-
tryny do drzwi i bram niemetalowe, futryny do okien nieme-
talowe, skrzydła do drzwi, okien i bram niemetalowe, bramy, 
bramy garażowe niemetalowe, drzwi garażowe niemetalo-
we, rolety zewnętrzne i wewnętrzne niemetalowe, żaluzje 
niemetalowe, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej han-
dlowej i usługowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż 

hurtowa i detaliczna w tym także przez Internet stolarki 
otworowej, stolarki budowlanej oraz osprzętu do stolarki 
otworowej, stolarki budowlanej, promocja sprzedaży stolarki 
budowlanej oraz osprzętu do stolarki budowlanej, informa-
cja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa 
i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materia-
łów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
usługi eksportowe dotyczące stolarki otworowej, 37 usługi 
budowlane, budownictwo mieszkaniowe i użyteczności pu-
blicznej, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, bu-
dowa obiektów przemysłowych, budowa obiektów usługo-
wo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące 
infrastruktury technicznej, montaż stolarki otworowej, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzo-
ru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpie-
czanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie 
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciw-
włamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budow-
lanego, instalowanie i naprawa wind.

(210) 510707 (220) 2019 02 11
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 

Slough, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) botanical origin

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14, 05.03.20, 01.15.15
(510), (511) 3 uniwersalne środki czyszczące do użytku do-
mowego, komercyjnego, przemysłowego oraz w instytu-
cjach, środki do czyszczenia toalet, wanien, zlewów i umy-
walek oraz podłóg, preparaty czyszczące do powierzchni ku-
chennych i łazienkowych, jednorazowe chusteczki nasączo-
ne mieszankami do czyszczenia łazienek i kuchni, preparaty 
do polerowania do zastosowania w kuchni i do wyrobów 
szklanych, preparaty czyszczące do piekarników, prepara-
ty czyszczące do kuchenek, preparaty czyszczące do po-
wierzchni szklano-ceramicznych i kuchennych, preparaty 
czyszczące do szkła i metalu, preparaty czyszczące do szyb, 
preparaty wybielające i inne substancje do użytku w praniu 
w formie stałej, płynnej i w formie żelu, preparaty do prania, 
preparaty czyszczące do dywanów, preparaty odwapnia-
jące i okamieniające do użytku domowego, środki zmięk-
czające do tkanin, detergenty pralnicze i dodatki pralnicze, 
preparaty do wywabiania plam, środki zapachowe do pra-
nia, preparaty do prania wstępnego i do usuwania plam, 
krochmal do prania, środki wybielające stosowane w pral-
nictwie (ultramaryna), preparaty do wybielania oraz inne 
substancje do zastosowania przy zmywaniu naczyń, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
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czyszczące do zmywarek, odświeżacze i środki zapachowe 
do zmywarek, środki do płukania, preparaty do czyszczenia 
i udrażniania zmywarek, środki do odwapniania i do usuwa-
nia kamienia do użytku domowego, detergenty do mycia 
naczyń, wszystkie wyżej wymienione produkty z dodatkiem 
lub bez dodatku składników dezynfekujących, mydła, deter-
genty, produkty antykorozyjne i odtłuszczające, produkty 
do udrażniania odpływów i zlewów, preparaty zapobiegają-
ce osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń.

(210) 510936 (220) 2020 03 03
(731) KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA 

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETOMAT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.13, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do układania diet), aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, 41 usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, zapewnianie kursów edu-
kacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług eduka-
cyjnych związanych z dietą, 44 usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi 
doradcze związane z dietą, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się.

(210) 511003 (220) 2020 03 05
(731) LVL UP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LVL UP MEDIA

(531) 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw 
handlowych, administrowanie programami motywacyjny-
mi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, agencja public relations, agencje reklamowe, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem prze-
strzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na rekla-
my, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie doty-
czące marketingu, administrowanie konkursami w celach 

reklamowych, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakre-
sie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządza-
niu działalnością gospodarczą informacje na temat me-
tod sprzedaży, opracowywanie strategii przedsiębiorstw 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc dotycząca 
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie re-
klamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, usługi ekspertów 
do spraw efektywności działalności gospodarczej, aktuali-
zowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie 
danych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, analizy odbioru reklamy, analizy w za-
kresie reklamy, analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, badanie rynku, dokonywanie uzgodnień w za-
kresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie bizneso-
wych informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie in-
formacji marketingowej, dostarczanie informacji na te-
mat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych 
do przeszukiwania konsultowanych on-line, elektroniczne 
publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych infor-
macja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w internecie, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako stro-
ny internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wy-
korzystania w formie stron internetowych, kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z re-
klamą, marketing dotyczący promocji, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, ocena skutków wywieranych przez 
działania reklamowe na odbiorców, oceny szacunkowe 
do celów marketingowych, opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywa-
nie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron interne-
towych.

(210) 511029 (220) 2020 03 05
(731) PARZYBUT PAWEŁ UNBLECO, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Lashes

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, szampony, kosmetyki do rzęs, żelowe płat-
ki pod oczy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, 
balsamy do celów kosmetycznych, 8 pęsety do depilacji, 
21 szczoteczki do rzęs.

(210) 511281 (220) 2020 03 10
(731) ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogrodzieniec
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODZIENIEC SERCE JURY

(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, 14 biżuteria i wyroby 
jubilerskie, bransoletki, 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe, 
albumy, 18 plecaki, portfele, zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], 21 kubki, kufle, wyroby szklane, porcelanowe, ce-
ramiczne, 24 bielizna pościelowa, koce, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, 35 reklama, reklama on-
-line z a pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, 39 transport autobusowy, 41 usługi 
muzeów [wystawy], 43 biura zakwaterowania [hotele, pen-
sjonaty].

(210) 511335 (220) 2020 03 11
(731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.07, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 11 lampy, abażury do lamp, 20 meble, komody, 
szafy, szafki, łóżka, sekretarzyki, biurka, krzesła, regały, stoły, 
stoliki, kanapy, fotele, lustra, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w atelier, dużym sklepie wielobranżo-
wym, hurtowni lub supermarkecie zawierającym meble, ak-
cesoria wyposażenia wnętrz, lampy, tkaniny, pościel, plaka-
ty, obrazy, grafiki, 37 renowacja mebli, stolarstwo meblowe, 
odnawianie dzieł sztuki, usługi organizacji i prowadzenia 
prac wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć z zakre-
su budownictwa, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie 
mebli, wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi 
artystów grafików, usługi architektoniczne, usługi organiza-
cji i prowadzenia prac wdrożeniowych dotyczących przed-
sięwzięć z zakresu realizacji projektu architektury wnętrz.

(210) 511435 (220) 2020 03 12
(731) WALENDZIAK DANIEL DIDABLJU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GYM GLAMOUR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 leginsy, leginsy sportowe, skarpetki sporto-
we, podkoszulki sportowe, odzież sportowa, komplety spor-
towe, bluzy sportowe, czapki sportowe, obuwie sportowe, 
szorty sportowe, stroje sportowe, staniki sportowe, topy 
sportowe do rozgrzewki, kurtki sportowe, obuwie do upra-
wiania sportów, bluzy sportowe z kapturem, kurtki jako 
odzież sportowa, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, 
biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, buty treningo-
we [obuwie sportowe], artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, spodnie treningowe.

(210) 511449 (220) 2020 03 16
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) URBAN PICNIC
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, mrożone owo-
ce, przekąski na bazie owoców, wędliny, przetwory wędli-
niarskie, mięso, ekstrakty i przetwory mięsne, ryby, filety ryb-
ne, przetwory rybne, grzyby przetworzone, grzyby suszone, 
grzyby gotowe do spożycia, produkty nabiałowe, produkty 
nabiałowe bez laktozy, mleko, produkty na bazie mleka, mle-
ko roślinne, jogurty, masło, sery, śmietana, sałatki owocowe 
i warzywne, przetwory warzywne, warzywa mrożone, zupy 
warzywne, buliony warzywne i mięsne, nasiona jadalne, 
migdały przetworzone, migdały mielone, batony na bazie 
orzechów i nasion, batony na bazie soi, przekąski z owoców 
i warzyw, przekąski z mleka, 30 wyroby cukiernicze i piekar-
nicze, pieczywo, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, 
donuty, słodycze, kawa, herbata, kakao, czekolada, lody, cu-
kierki, potrawy i gotowe dania na bazie mąki, w tym mro-
żone, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, 
cukier, miód, przyprawy, produkty zbożowe, muesli, płatki 
kukurydziane, płatki owsiane, batony zbożowe, batony cze-
koladowe, chipsy, migdały w polewie czekoladowej, owoce 
w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski zbożowe 
i ziemniaczane, napoje na bazie kawy, herbaty, czekolady 
i kakao, sól kuchenna, ryż, kasze, makarony, pierogi, naleśniki, 
pizze, placki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy mięsne, 
syropy smakowe, przekąski zbożowe i ziemniaczane, 31 wa-
rzywa świeże, owoce świeże, nasiona, orzechy, migdały 
świeże, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzyw-
ne, nektary owocowe i warzywne, woda mineralna, syropy 
do napojów, lemoniady, 35 sprzedaż żywności i napojów 
w sklepach i przez Internet, sprzedaż dżemów, przetworów 
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owo-
ców, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów 
i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów 
rybnych, grzybów, produktów nabiałowych, produktów na-
białowych bez laktozy, mleka, produktów na bazie mleka, 
mleka roślinnego, jogurtów, masła, serów, śmietany, sałatek 
owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, wa-
rzyw mrożonych, zup warzywnych, bulionów warzywnych 
i mięsnych, nasion jadalnych, migdałów przetworzonych, 
migdałów mielonych, batonów na bazie orzechów i na-
sion, batonów na bazie soi, przekąsek z owoców i warzyw, 
przekąsek z mleka sprzedaż wyrobów cukierniczych i pie-
karniczych, pieczywa, bułek, chleba, bagietek, ciast, ciastek, 
pączków, donutów, słodyczy, kawy, herbaty, kakao, czekola-
dy, lodów, cukierków, potraw i gotowych dań na bazie mąki, 
w tym mrożonych, ciast do samodzielnego wypieku, w tym 
mrożonych, cukru, miodu, przypraw, produktów zbożo-
wych, muesli, płatków kukurydzianych, płatków owsianych, 
batonów zbożowych, batonów czekoladowych, chipsów, 
migdałów w czekoladzie, owoców w czekoladzie, orzechów 
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w czekoladzie, przekąsek zbożowych i ziemniaczanych, na-
pojów na bazie kawy, herbaty, czekolady i kakao, soli ku-
chennej, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, 
placków, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, sosów 
mięsnych, syropów smakowych, warzyw świeżych, owoców 
świeżych, nasion, orzechów, migdałów, sprzedaż napojów 
bezalkoholowych, soków owocowych i warzywnych, nekta-
rów owocowych i warzywnych, wody mineralnej, syropów 
do napojów, lemoniad, 43 usługi gastronomiczne, usługi 
restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży przez 
osoby trzecie.

(210) 511450 (220) 2020 03 16
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN PICNIC

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, mrożone 
owoce, przekąski na bazie owoców, wędliny, przetwory 
wędliniarskie, mięso, ekstrakty i przetwory mięsne, ryby, fi-
lety rybne, przetwory rybne, grzyby przetworzone, grzyby 
suszone, grzyby gotowe do spożycia, produkty nabiałowe, 
produkty nabiałowe bez laktozy, mleko, produkty na bazie 
mleka, mleko roślinne, jogurty, masło, sery, śmietana, sałatki 
owocowe i warzywne, przetwory warzywne, warzywa mro-
żone, zupy warzywne, buliony warzywne i mięsne, nasiona 
jadalne, migdały przetworzone, migdały mielone, batony 
na bazie orzechów i nasion, batony na bazie soi, przekąski 
z owoców i warzyw, przekąski z mleka, 30 wyroby cukier-
nicze i piekarnicze, pieczywo, bułki, chleb, bagietki, ciasta, 
ciastka, pączki, donuty, słodycze, kawa, herbata, kakao, cze-
kolada, lody, cukierki, potrawy i gotowe dania na bazie mąki, 
w tym mrożone, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym 
mrożone, cukier, miód, przyprawy, produkty zbożowe, mu-
esli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, batony zbożowe, 
batony czekoladowe, chipsy, migdały w polewie czekolado-
wej, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski 
zbożowe i ziemniaczane, napoje na bazie kawy, herbaty, cze-
kolady i kakao, sól kuchenna, ryż, kasze, makarony, pierogi, 
naleśniki, pizze, placki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 
sosy mięsne, syropy smakowe, 31 warzywa świeże, owoce 
świeże, nasiona, orzechy, migdały świeże, 32 napoje bez-
alkoholowe, soki owocowe i warzywne, nektary owocowe 
i warzywne, woda mineralna, syropy do napojów, lemoniady, 
35 sprzedaż żywności i napojów w sklepach i przez Internet, 
sprzedaż dżemów, przetworów owocowych, mrożonych 
owoców, przekąsek na bazie owoców, wędlin, przetworów 
wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, 
ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, grzybów, produk-
tów nabiałowych, produktów nabiałowych bez laktozy, mle-
ka, produktów na bazie mleka, mleka roślinnego, jogurtów, 
masła, serów, śmietany, sałatek owocowych i warzywnych, 
przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzyw-
nych, bulionów warzywnych i mięsnych, nasion jadalnych, 
migdałów przetworzonych, migdałów mielonych, batonów 
na bazie orzechów i nasion, batonów na bazie soi, przekąsek 

z owoców i warzyw, przekąsek z mleka sprzedaż wyrobów 
cukierniczych i piekarniczych, pieczywa, bułek, chleba, ba-
gietek, ciast, ciastek, pączków, donutów, słodyczy, kawy, her-
baty, kakao, czekolady, lodów, cukierków, potraw i gotowych 
dań na bazie mąki, w tym mrożonych, ciast do samodziel-
nego wypieku, w tym mrożonych, cukru, miodu, przypraw, 
produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, 
płatków owsianych, batonów zbożowych, batonów czekola-
dowych, chipsów, migdałów w czekoladzie, owoców w cze-
koladzie, orzechów w czekoladzie, przekąsek zbożowych 
i ziemniaczanych, napojów na bazie kawy, herbaty, czekola-
dy i kakao, soli kuchennej, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, 
naleśników, pizzy, placków, sosów pomidorowych, sosów sa-
łatkowych, sosów mięsnych, syropów smakowych, warzyw 
świeżych, owoców świeżych, nasion, orzechów, migdałów, 
sprzedaż napojów bezalkoholowych, soków owocowych 
i warzywnych, nektarów owocowych i warzywnych, wody 
mineralnej, syropów do napojów, lemoniad, 43 usługi ga-
stronomiczne, usługi restauracji i kawiarni, usługi cateringo-
we, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, usługi przygotowywania dań gotowych 
do sprzedaży przez osoby trzecie.

(210) 511670 (220) 2020 03 19
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) seni
(510), (511) 3 środki pielęgnacyjne do skóry dla osób mają-
cych problem z nietrzymaniem moczu, 5 jednorazowe wkład-
ki urologiczne dla kobiet mających problem z nietrzymaniem 
moczu, jednorazowe wkładki urologiczne dla mężczyzn mają-
cych problem z nietrzymaniem moczu, jednorazowe pieluchy 
dla osób mających problem z nietrzymaniem moczu, jedno-
razowe pielucho-majtki dla osób mających problem z nietrzy-
maniem moczu, jednorazowe majtki chłonne dla osób ma-
jących problem z nietrzymaniem moczu, jednorazowe majtki 
mocujące dla osób mających problem z nietrzymaniem mo-
czu, 10 podkłady higieniczne do łóżek dla osób mających pro-
blem z nietrzymaniem moczu.

(210) 511676 (220) 2020 03 19
(731) URBAŚ KAMIL HIGH-TECH, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOKIEM.

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmi-
sji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne 
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gry komputerowe, programy komputerowe, karty magne-
tyczne, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia gło-
wy, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji w tym sprze-
daż w sklepach stacjonarnych a także sprzedaż realizowana 
za pomocą Internetu i aukcji internetowych: odzieży, odzie-
ży sportowej, obuwia, nakryć głowy, naklejek, kubków, ga-
dżetów reklamowych.

(210) 511950 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONTEVIDEO Tannat Merlot VINO TINTO SECO VINO 

DE URUGUAY Información sobre la bodega…

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 17.01.08, 26.04.02, 26.04.18, 
19.01.05, 20.07.07

(510), (511) 33 wina urugwajskie.

(210) 512044 (220) 2020 03 28
(731) Dimedic Limited, Newcastle Upon Tyne, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dimedic

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 01.15.11
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weteryna-
ryjne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, prepara-
ty medyczne środki antykoncepcyjne, preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, preparaty medyczne, farmaceutyki 
do leczenia zaburzeń wzwodu, intymne preparaty nawilżają-
ce, kremy do wzmacniania orgazmu, kremy plemnikobójcze, 
kremy przeciw swędzeniu, kremy przeciwgrzybicze do użyt-
ku medycznego, maści przeciw swędzeniu, maści o właści-
wościach leczniczych, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], 
płyny do przemywania pochwy, preparaty do nawilżania po-
chwy, preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, pre-
paraty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty grzy-
bobójcze, produkty i preparaty farmaceutyczne na wypryski 
związane z ciążą, środki grzybobójcze, środki plemnikobój-
cze do zastosowania w prezerwatywach, żele do stymula-
cji seksualnej, żele plemnikobójcze, preparaty do leczenia 
trądziku, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu 

zaburzeń układu płciowo-moczowego, preparaty przeciw 
moczeniu się, preparaty na drogi moczowe, środki odkaża-
jące drogi moczowe, 41 instruktaż w zakresie gimnastyki, 
instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie 
pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie zdrowia, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów, szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, udostępnianie informa-
cji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycz-
nej, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne: 
usługi oceny medycznej, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi diagnostyki me-
dycznej [testy i analizy], profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świad-
czone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, udzielanie informacji pacjentom w zakresie 
zażywania leków, udzielanie informacji zdrowotnej, badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, udzielnie informacji far-
maceutycznych, zapewnianie leczenia medycznego, usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], konsul-
tacje medyczne, usługi informacji medycznej, usługi infor-
macyjne w zakresie opieki medycznej.

(210) 512076 (220) 2020 03 30
(731) PLATFORMA DETALISTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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

(210) 512164 (220) 2020 04 02
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO TOOLS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 preparaty zawierające bakterie do oczyszcza-
nia wody, substancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu 
wody, pomocnicze środki filtrujące do oczyszczania płynów, 
węglowe środki pochłaniające do oczyszczania gazów, środ-
ki oczyszczające do organicznych związków chemicznych, 
nieorganiczne środki strącające do oczyszczania wody pit-
nej, chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku przemy-
słowego, środki chemiczne do oczyszczania wody stosowa-
ne w basenach, preparaty od oczyszczania wody, substancje 
do oczyszczania płynów, bakterie do oczyszczania ścieków, 
preparaty do biologicznego oczyszczania wody, substancje 
chemiczne do oczyszczania wody, preparaty chemiczne 
do oczyszczania wody, 10 promienniki podczerwieni do ce-
lów terapeutycznych, lampy do nagrzewania do użytku me-
dycznego, 11 konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, 
grzejniki przemysłowe, grzejniki olejowe, domowe grzejniki, 
grzejniki indukcyjne, grzejniki segmentowe, grzejniki pro-
miennikowe, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, 
grzejniki wentylatorowe, grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazo-
we, grzejniki elektryczne, grzejniki UV, elektryczne grzejniki 
akumulacyjne, grzejniki do saun, elektryczne grzejniki wen-
tylatorowe, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki do po-
jazdów, zespoły indukcyjne [grzejniki], grzejniki na naftę, pro-
mienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do namiotów, grzejniki 
elektryczne [kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki 
na podczerwień, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzej-
niki do konstrukcji tymczasowych, grzejniki do wody opalane 
gazem, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, grzejniki 
do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do systemów 
centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z sa-
moregulacją temperatury, grzejniki do pomieszczeń, na gaz 
propanowy, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące 
powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, japońskie 
grzejniki na węgiel drzewny do użytku domowego [hibachi], 
umieszczone poziomo grzejniki przenośne wykorzystujące 
powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, gazowe pro-
mienniki ciepła, lampowe promienniki podczerwieni, elek-
tryczne promienniki ciepła [do użytku domowego], sufitowe 
płyty promiennikowe, promiennikowe ogrzewacze do po-
mieszczeń, elektryczne promiennikowe urządzenia grzew-
cze, linearny układ ogrzewania promiennikowego, kaloryfery 
elektryczne, kaloryfery [ogrzewanie], armatury grzewcze, 
elektryczne ogrzewanie towarzyszące, elektryczne pasowe 
jednostki grzejne, elektryczne taśmy do ogrzewania po-
wierzchni, elementy ogrzewania elektrycznego w postaci fo-
lii, elementy ogrzewania elektrycznego w postaci kabli, filtry 
do użycia z urządzeniami do ogrzewania, kurtyny powietrz-
ne z nagrzewnicą, nagrzewnice, płaszczowe wymienniki 
ciepła, podgrzewacze powietrza, płaskie elementy grzejne, 
urządzenia wytwarzające ciepło, wymienniki ciepła, inne niż 
części maszyn, zasobniki ciepła, zawory termostatyczne [czę-
ści instalacji grzewczych], piece nagrzewcze, gazowe piece 
nagrzewcze, oczyszczacze powietrza, elektryczne oczysz-
czacze powietrza, membranowe urządzenia oczyszczające 
do oczyszczania wody, urządzenia oczyszczające powietrze, 

separatory do oczyszczania powietrza, jonizatory do oczysz-
czania powietrza, filtry do oczyszczania powietrza, oczysz-
czacze powietrza do samochodów, filtry do oczyszczaczy 
powietrza, instalacje do oczyszczania wody, cyklony [urzą-
dzenia do oczyszczania powietrza], oczyszczacze powietrza 
[do użytku domowego], szczotki jonizujące do oczyszczania 
powietrza, odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania po-
wietrza, ręczne urządzenia przenośne do oczyszczania wody, 
aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące 
do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia do oczysz-
czania powietrza montowane na pojeździe, urządzenia 
do oczyszczania wody do użytku domowego, urządzenia 
do oczyszczania powietrza do celów domowych, urządze-
nia do oczyszczania powietrza do użytku handlowego, in-
stalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, filtry 
elektryczne do oczyszczania wody [inne niż maszyny], filtry 
powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania po-
wietrza], filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub 
przemysłowych instalacji], instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, do-
mowe oczyszczacze powietrza, urządzenia do oczyszczania 
powietrza, filtry do oczyszczania wody, osuszacze powietrza, 
osuszacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, 
elektryczne osuszacze do twarzy wykorzystujące gorące po-
wietrze, gazowe urządzenia podgrzewające do użytku prze-
mysłowego, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], urządzenia do susze-
nia rąk wyposażone w dmuchawy, dmuchawy do wentylacji 
zasilane elektrycznie, dmuchawy elektryczne do celów kli-
matyzacyjnych, dmuchawy elektryczne do celów wentyla-
cyjnych, dmuchawy zimnego powietrza, dmuchawy gorące-
go powietrza, dmuchawy kominowe.

(210) 512179 (220) 2020 04 03
(731) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home4.pl NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.12, 
26.04.16

(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi promocji i reklamy 
on-line, doradztwo w zakresie reklamy, usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, usługi agencji reklamowej, usługi 
marketingowe, prowadzenie kampanii reklamowych, dzia-
łania public relations polegające na kreowaniu wizerunku 
firmy lub organizacji, udostępnianie miejsc na reklamy w bu-
dowanych i administrowanych nieruchomościach, 36 usługi 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wycena nieru-
chomości, analizy ekonomiczne i finansowe, administrowa-
nie i zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji nieru-
chomości, wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.

(210) 512227 (220) 2020 04 03
(731) BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Śmiałowice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BEYSTER MANUFACTURER OF INNOVATIVE FIRE no 
plastic no smog ONLY RENEWABLE MATERIALS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.15, 26.02.01, 26.02.18
(510), (511) 4 podpałki, podpałki do grilla, podpałki stałe, 
podpałki płynne, węgiel drzewny do grillowania, brykie-
ty do grilla, środki ograniczające zapylenie, substancje 
stosowane do wiązania pyłu, środki polepszające spala-
nie, dodatki niechemiczne do środków poprawiających 
spalanie, dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu 
się popiołu w urządzeniach do spalania paliw, preparaty 
wspomagające spalanie paliw, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna, w tym za pośrednictwem Internetu, następują-
cych towarów: podpałek, podpałek do grilla, podpałek 
stałych, podpałek płynnych, węgla drzewnego do grillo-
wania, brykietów do grilla, środków ograniczających za-
pylenie, substancji stosowanych do wiązania pyłu, środ-
ków polepszających spalania, dodatków niechemicznych 
środków poprawiających spalanie, dodatków paliwowych 
zapobiegających osadzaniu się popiołu w urządzeniach 
do spalania paliw, preparatów wspomagających spalanie 
paliw, grilli jednorazowych, środków do czyszczenia gril-
li, środków do czyszczenia szyb kominkowych, środków 
do czyszczenia kominków, pieców i przewodów komino-
wych, akcesoria do obsługi grillów, doradztwo w zakresie 
podpałek do grillów i urządzeń do grillowania, organizo-
wanie wystaw i promocja w zakresie urządzeń, podpałek 
i sprzętu do grillowania.

(210) 512278 (220) 2020 04 07
(731) FREJLICH KONRAD GRIZOO, Szymanowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIZOO

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 żywe zwierzęta, płody rolne i z akwakul-
tury, produkty ogrodnicze i leśne, wodorosty spożywcze 
dla ludzi lub zwierząt, rośliny, karmy i pasze dla zwierząt, 
żywność świeża i w puszkach dla zwierząt, zwierzęta do-
mowe, ściółka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, pokarm 
dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, 
napoje dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze 
dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, podściółka 
dla zwierząt domowych, ściółka dla małych zwierząt, ja-
dalne zwierzęta wodne [żywe], materiały na podściółkę 
dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
organizmy do hodowli, papier ścierny dla zwierząt domo-

wych [ściółka], pokarmy puszkowane lub konserwowane 
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, arty-
kuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 
smakołyki, pasze, substytuty mleka, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna w sklepach tradycyjnych oraz za pośrednic-
twem Internetu w zakresie następujących towarów: pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, 
leki i suplementy diety dla zwierząt, preparaty przeciw-
ko pasożytom, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, obroże, smycze, uprzęże dla zwierząt, ubrania 
i okrycia dla zwierząt, kagańce, budy, kojce, legowiska dla 
zwierząt, meble, klatki do transportu oraz zamieszkiwane 
prze zwierzęta, pojemniki do przechowywania karmy dla 
zwierząt, dozowniki pokarmu, szczotki i grzebienie dla 
zwierząt, przybory do pielęgnacji zwierząt, kuwety na od-
chody zwierząt, terraria domowe, naczynia na pokarm 
i napoje dla zwierząt, akcesoria do sprzątania odchodów 
zwierząt, gry, zabawki i inne przedmioty do zabawy dla 
zwierząt, żywe zwierzęta, płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, wodorosty spożywcze dla ludzi 
lub zwierząt, rośliny, karmy i pasze dla zwierząt, żywność 
świeża i w puszkach dla zwierząt, żywe zwierzęta, zwie-
rzęta domowe, ściółka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, 
pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt do-
mowych, napoje dla zwierząt domowych, preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, pod-
ściółka dla zwierząt domowych, ściółka dla małych zwie-
rząt, jadalne zwierzęta wodne [żywe], materiały na pod-
ściółkę dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, żywe zwierzęta, or-
ganizmy do hodowli, wodorosty spożywcze dla ludzi lub 
zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], 
pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, ar-
tykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze 
dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, smakołyki, pasze, 
substytuty mleka.

(210) 512304 (220) 2020 04 07
(731) GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PosiłekDlaSeniora GRUPA WARSZAWA

(531) 07.01.08, 10.03.11, 18.01.08, 02.09.25, 11.03.09, 11.01.01, 
27.05.05, 24.17.99, 29.01.13

(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi 
charytatywne], udzielanie informacji związanych z przy-
gotowywaniem żywności i napojów, usługi charytatywne, 
mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebują-
cym, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków i napojów.

(210) 512380 (220) 2020 04 07
(731) IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HERITAGE POLAND GROUP

(531) 26.11.12, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakre-
sie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public 
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, 
usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i tele-
wizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promo-
cji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni 
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie 
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, ba-
dania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekono-
miczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach da-
nych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, 
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepia-
nie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promo-
cji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradz-
two personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk rekla-
mowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi za-
opatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla ce-
lów promocyjnych i usługi reklamowe, zarządzanie działal-
nością hoteli, moteli, pensjonatów, 36 usługi agencji pośred-
nictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwesty-
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieru-
chomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmo-
wanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządza-

nie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku 
wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzeda-
ży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ru-
chomym i nieruchomym, 37 usługi budowlane, usługi reno-
wacji i odbudowywania budynków, budowa infrastruktury 
drogowej, uszczelnianie nawierzchni drogowej, konserwacja 
dróg, znakowanie poziome dróg, rozbiórka i budowa do-
mów oraz obiektów użyteczności publicznej, budowa 
obiektów usługowo-handlowych, usługi budowlane doty-
czące infrastruktury technicznej, usługi w zakresie remontów 
budynków i nawierzchni dróg, prace konserwacyjne doty-
czące budynków i nawierzchni dróg, prace wykończeniowe 
w zakresie usług budowlanych, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zarządzenie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie robót budowlanych, 38 usługi w zakresie rozpo-
wszechniania informacji tekstowych i obrazowych za po-
średnictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, 
usługi w zapewniania dostępu do stron w elektronicznej sie-
ci informacyjnej, usługi umożliwienia dostępu do progra-
mów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze cyfro-
wej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie 
dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyj-
nego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta 
elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w za-
kresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy po-
mocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do za-
sobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci 
internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi 
w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu 
osobom trzecim, 41 organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympo-
zjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenero-
wych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizo-
wanie imprez integracyjnych, organizowanie imprez eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizo-
wanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizowanie pokazów mody, informacja o wypo-
czynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi arty-
styczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi 
animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie za-
wodów sportowych, usługi związane z organizacją wypo-
czynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie 
sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charak-
terze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier stra-
tegicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów 
sportowych, obsługa pól golfowych, parki rozrywki, udo-
stępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów 
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowa-
nie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputero-
we przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowa-
nie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, produk-
cja programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych, pla-
nowanie przebiegu przyjęć, organizowanie i prowadzenie, 
sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, spo-
rządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, studia na-
grań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, kompute-
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publiko-
wanie czasopism i periodyków, publikowanie czasopism 
i periodyków na on-line, 42 usługi w zakresie tworzenia, 
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarcza-
nie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, progra-
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mowanie komputerowe, projektowanie oprogramowania, 
projektowanie systemów komputerowych dotyczących 
edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja, opra-
cowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projek-
towanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów kom-
puterowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów ser-
werów, administrowanie sieciowymi stronami komputero-
wymi, portalami internetowymi o tematyce edukacyjnej i fi-
nansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, prace badaw-
czo-rozwojowe z dziedziny informatyki, architektury i plano-
wania urbanistycznego, usługi architektoniczne i planowa-
nia urbanistycznego, usługi projektowania architektoniczne-
go dotyczące wystaw, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków i renowacji zabytków, 43 usługi 
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycz-
nych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwate-
rowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez 
biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedze-
nia, usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, 
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
sługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności 
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 512396 (220) 2020 04 08
(731) KUNKE POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNKE POLIGRAFIA

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe 
on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa w zakresie pro-
duktów branży poligraficznej, w tym w szczególności na-
klejek, w tym elektrostatycznych, wydruków na nośnikach: 
folii, tworzywach sztucznych i naturalnych, metalu, papierze, 
kartonie, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i do-
konanie zakupu w dobrych warunkach, usługi opracowania 
graficznego do celów reklamowych, 40 usługi poligraficz-
ne, usługi drukowania, usługi nanoszenia grafiki na nośniki 
w szczególności na naklejki elektrostatyczne, folie, tworzywa 
sztuczne i naturalne, metale, papier, karton, tekturę, teksty-
lia, drukowanie szablonów, grawerowanie, opracowywanie 
i przetwarzanie on-line grafiki cyfrowej i drukowanie on-line 
obrazów cyfrowych.

(210) 512468 (220) 2020 06 25
(731) LASZKOWSKI MARCIN, LASZKOWSKI PRZEMYSŁAW 

GOZMAK SPÓŁKA CYWILNA, Stanisławów
(540) (znak słowny)
(540) Gozmak
(510), (511) 11 szamba, szamba do celów przemysłowych, 
szamba do celów domowych.

(210) 512507 (220) 2020 04 14
(731) ADS GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Galewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADS GREEN

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 26.13.25
(510), (511) 37 instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, insta-
lacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach niemieszkalnych.

(210) 512573 (220) 2020 04 16
(731) SULARZ WOJCIECH, Warszawa; CIURLA SZYMON, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA ACTIVE CLUB

(531) 06.01.04, 26.11.03, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, turystycznych i re-
kreacyjnych, usługi menedżerskie dla sportowców, sprzedaż 
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych 
i hurtowych prezentów i upominków oraz ich kompozycji 
i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, 
perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, ładowa-
rek telefonicznych, pokrowców na laptopy i smartfony, etui 
na okulary, etui na smartfony, zabawek, gier, odzieży, butów, 
bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć gło-
wy, czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów 
i artykułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, 
artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospo-
darstwa domowego, artykułów dla zwierząt, napojów ener-
getyzujących, napojów izotonicznych, napojów orzeźwiają-
cych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 39 re-
zerwacja miejsc na podróż, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do celów podróży, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, usługi transportu na wycieczki 
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ze zwiedzaniem, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa 
turystycznego i informacji turystycznej, 41 organizowanie 
zawodów sportowych, nauka gimnastyki, wypożyczanie 
i udostępnianie sprzętu sportowego, wynajmowanie i udo-
stępnianie obiektów sportowych, usługi trenerskie dla spor-
towców, usługi prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, 
prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce 
turystycznej, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, 
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzo-
ne za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi 
edukacyjne odnośnie turystyki, odżywiania się, zdrowe-
go trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym 
w obszarze turystyki, odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, even-
tów i spotkań okolicznościowych, koncertów, szkoleń, usługi 
nauczania, prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, 
seminariów, konferencji, dotyczących branży turystycznej 
i medycyny podróży, publikowanie on-line książek, czaso-
pism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyj-
nych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdro-
wego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdro-
wego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, planowanie i organizowanie konkursów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512591 (220) 2020 04 16
(731) VIRTUAL GROUP GRZEGORZ KOZAK I TOMASZ 

REJMAN SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) virtual people kreowanie e-wizerunku

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, kampanie marketingowe, 
marketing dotyczący promocji, marketing internetowy, mar-
keting ukierunkowany, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pisa-
nie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promo-
cyjnych, produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań 
video do celów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowy-
wanie planów marketingowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek in-
ternetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi re-
klamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 

marki, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi 
reklamy graficznej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w związku z planowaniem biznesowym, doradztwo bizne-
sowe, 41 doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, szkole-
nia biznesowe, organizowanie szkoleń biznesowych, szkole-
nia w zakresie umiejętności biznesowych, 42 tworzenie stron 
internetowych, projektowanie stron internetowych, projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trze-
cim, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm.

(210) 512595 (220) 2020 04 16
(731) VIRTUAL GROUP GRZEGORZ KOZAK  

I TOMASZ REJMAN SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tan EXPERT

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do sztucznego opalania, preparaty 
kosmetyczne do samoopalania, farby do ciała (kosmetycz-
ne), 11 urządzenia do opalania się, 41 usługi edukacyjne do-
tyczące terapii kosmetycznej, nauczanie i szkolenia, usługi 
szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie pielęgnacji uro-
dy, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów (szkoleń), 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne.

(210) 512597 (220) 2020 04 16
(731) SULARZ WOJCIECH, Warszawa; CIURLA SZYMON, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE OF US

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, turystycznych i re-
kreacyjnych, usługi menedżerskie dla sportowców, sprzedaż 
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych 
i hurtowych prezentów i upominków oraz ich kompozycji 
i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, 
perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, ładowa-
rek telefonicznych, pokrowców na laptopy i smartfony, etui 
na okulary, etui na smartfony, zabawek, gier, odzieży, butów, 
bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć gło-
wy, czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów 
i artykułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, 
artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospo-
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darstwa domowego, artykułów dla zwierząt, napojów ener-
getyzujących, napojów izotonicznych, napojów orzeźwiają-
cych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 39 re-
zerwacja miejsc na podróż, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do celów podróży, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa 
turystycznego i informacji turystycznej, 41 organizowanie 
zawodów sportowych, nauka gimnastyki, wypożyczanie 
i udostępnianie sprzętu sportowego, wynajmowanie i udo-
stępnianie obiektów sportowych, usługi trenerskie dla spor-
towców, usługi prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, 
prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce 
turystycznej, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, 
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzo-
ne za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi 
edukacyjne odnośnie turystyki, odżywiania się, zdrowe-
go trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym 
w obszarze turystyki, odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, even-
tów i spotkań okolicznościowych, koncertów, szkoleń, usługi 
nauczania, prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, 
seminariów, konferencji, dotyczących branży turystycznej 
i medycyny podróży, publikowanie on-line książek, czaso-
pism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyj-
nych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdro-
wego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdro-
wego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, planowanie i organizowanie konkursów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512600 (220) 2020 04 17
(731) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) The future of media is written in code
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czyt-
niki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki ma-
gnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-
ku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, 
urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, 
sterujące programy komputerowe, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, aparatura do rejestracji dźwięku, karty 
inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych audio 
i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, 
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, 
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji dla osób trzecich w plikach kompute-
rowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych 
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami infor-
matycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń 

reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowa-
dzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w za-
kresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, 
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania 
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, 
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w za-
kresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, 
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, 
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych 
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w za-
kresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi 
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radio-
wych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, 
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie pro-
gramów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewi-
zyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych 
on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja 
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, orga-
nizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usługi automatycznego zapisywania programów te-
lewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu poprzez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, 
usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwię-
kowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estrado-
wych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub orga-
nizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi 
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stro-
nami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania 
komputerowego, usługi w zakresie administrowania siecio-
wymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy 
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie in-
stalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie ak-
tualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania 
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Inter-
netu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie 
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licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji 
domen internetowych.

(210) 512644 (220) 2020 04 20
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Protect Almusso

(531) 02.01.01, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 09.01.25, 25.01.05, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 maski ochronne, osłony na twarz, maski 
ochronne na nos, maski ochronne na usta, maski na twarz, 
maski ochronne do użytku osobistego, papierowe maski 
ochronne do użytku osobistego, 10 maski medyczne, maski 
chirurgiczne, maski higieniczne, maski sanitarne, maski sto-
sowane przez personel medyczny.

(210) 512647 (220) 2020 04 20
(731) NIEMAS KRYSTYNA RUN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KA-MEA
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 512648 (220) 2020 04 20
(731) NIEMAS KRYSTYNA RUN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ECONATURALS
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów.

(210) 512739 (220) 2020 04 21
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad 

i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

(531) 01.13.05, 26.04.04, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe zawierające 
ogniwa słoneczne, metalowe pokrycia dachowe z wbudo-
wanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dacho-
we z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, listwy 
metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wy-
tłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termo izolowa-
ne profile metalowe, profile metalowe do celów termoizo-

lacyjnych, profile z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fa-
sady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe 
metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe konstruk-
cyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki 
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów 
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski da-
chowe z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, 
panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele kon-
strukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, meta-
lowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele meta-
lowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne 
do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, 
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, alu-
minium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półproduk-
ty z aluminium lub jego stopów, folia aluminiowa, 9 panele 
słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne z krzemu 
krystalicznego, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, ogniwa i baterie suche, ogniwa i baterie elektryczne, 
11 panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory 
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła (wy-
mienniki ciepła], kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
kolektory energii słonecznej do ogrzewania, termiczne ko-
lektory słoneczne [ogrzewanie), urządzenia oświetleniowe 
z ogniwami słonecznymi, ogrzewanie podłogowe, urzą-
dzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, 
akumulatory ciepła, instalacje grzewcze, grzejniki do central-
nego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, insta-
lacje klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki 
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstruk-
cji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do sys-
temów centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo 
grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania 
przestrzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki 
akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki segmento-
we, grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumula-
cyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC (instalacje 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji), systemy HCA (in-
halacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji 
ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysło-
we, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, 
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projek-
towanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, 
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy-
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, monito-
rowanie działań mających wpływ na środowisko w obrę-
bie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środo-
wiskowych, pomiary środowiskowe, 45 zarządzanie prawami 
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autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie wła-
sności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektual-
nej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, 
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licen-
cjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie 
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.

(210) 512744 (220) 2020 04 21
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne

(531) 26.13.25, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na obrazy, wieszaki drabino-
we z metalu, metalowe wieszaki na torby, metalowe wieszaki 
na odzież, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe wieszaki 
na rośliny, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki 
na ręczniki z metalu, wieszaki metalowe na węże ogrodowe, 
wieszaki na kapelusze z metalu, boazeria metalowa, dachy i po-
krycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, 
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami foto-
elektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, 
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowa-
ne konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budow-
nictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele 
konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, meta-
lowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalo-
we obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne 
do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, 
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklo-
ne panele do użytku w budownictwie, aluminium profilowane 
wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramiczny-
mi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe pro-
file do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyj-
nych, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, 
folia aluminiowa, aluminium, 11 akumulatory ciepła, regenera-
tory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej 
do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, 
kolektory energii słonecznej do ogrzewania, panele słoneczne 
do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym 
systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do ce-
lów grzewczych, piece słoneczne, urządzenia wytwarzające 
ciepło, urządzenia odstojnikowe na ścieki, grzejniki do central-
nego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instala-
cje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodze-
nia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektrycz-
ne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki 
ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki akumulacyjne, grzejniki segmen-
towe, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatu-
ry, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, grzejniki ciepl-
ne do ogrzewania budynków, ogrzewanie podłogowe, systemy 

chłodzące do lodowisk, rekuperatory do wstępnego ogrzewa-
nia powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzy-
staniem gorących gazów spalinowych, systemy HVAC (instala-
cje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji cie-
pła), 20 stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, 
wieszaki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemeta-
lowe, mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, stojaki [wie-
szaki] do przechowywania dywaników samochodowych, wie-
szaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki na kape-
lusze, wieszaki na kimono, ubrania (wieszaki na -), wieszaki 
do ubrań, wieszaki do płaszczy, wieszaki na krawaty, wieszaki 
na klucze [meble], wieszaki niemetalowe na węże, wieszaki sto-
jące do ubrań, niemetalowe wieszaki do odzieży, zapachowe 
wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do półek, wieszaki 
stojące na ubrania, wieszaki na części garderoby, wieszaki na ka-
pelusze [meble], wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki 
do ubrań [meble], wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki stojące 
na płaszcze, stojaki [wieszaki] na siodła, metalowe wieszaki 
na kapelusze, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki 
na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki i haczyki na ubrania, 
wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wolnostojące wiesza-
ki na ręczniki (meble), gabloty [meble], gabloty wystawiennicze, 
stoły wystawowe [gabloty], gabloty [inne niż chłodnicze szafy 
przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], 
przeszklone szafki wystawowe do celów handlowych [gabloty], 
zestawy części [sprzedawane w kompletach], z których montuje 
się gabloty do ekspozycji, meble wielofunkcyjne, wielofunkcyj-
ne stoiska wystawowe, stojaki wielofunkcyjne [meble], pojemni-
ki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego lub 
kuchennego], stojaki, półki, półki [meble], półki metalowe, półki 
biurowe, półki biblioteczne, półki skośne, półki wystawowe, me-
blowe (półki -), półki magazynowe, półki sklepowe [regały], pół-
ki na książki, półki wiszące [meble], półki prefabrykowane [me-
ble], półki do pisania, półki ścienne [meble], półki na buty, półki 
niemetalowe [meble], półki na żywność, półki do przechowy-
wania [meble], półki w kształcie kwadratów, półki do kartotek 
[meble], niemetalowe półki ścienne [meble], półki na dostawy 
[meble], półki do celów wystawowych, półki ścienne [konstruk-
cje] metalowe, półki z metalu [meble], półki na klawiatury kom-
puterowe, drewniane półki i stojaki [meble], półki do przecho-
wywania lodu [meble], półki do sprzedaży w zestawach, rucho-
me półki do przechowywania [meble], półki z niemetalowych 
materiałów [meble), półki z krawędziami do regałów, półki sta-
nowiące meble do pokojów dziecinnych, półki ścienne [kon-
strukcje z materiałów niemetalowych, przytwierdzane do ścia-
ny niemetalowe półki na narzędzia, półki i stojaki do przecho-
wywania dzieł sztuki, stojaki, półki [meble] do celów przecho-
wywania, wytworzone głównie z tworzywa s/tucznego, syste-
my półkowe [regały], regały metalowe (systemy półkowe) [me-
ble], systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych 
i garderób [części mebli], 21 wieszaki na ręczniki, wieszaki na ba-
nany, wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki prętowe na ręczni-
ki, stojaki, wieszaki na kubki, wieszaki - drzewka na kubki, wiesza-
ki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki - obręcze na ręczniki [wypo-
sażenie łazienek], wieszaki - kółka na ręczniki [wyposażenie ła-
zienek], wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, wieszaki - 
kółka, nie z metalu szlachetnego, wieszaki-kółka na ręczniki, 
nie z metalu szlachetnego, wieszaki do suszenia odzieży, zapro-
jektowane specjalnie do suszenia odzieży specjalistycznej, 
42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie materiałów, technologiczne badania projektowe, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemy-
słowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania 
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środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technolo-
gii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, 
badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i prze-
mysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania 
związane z fizyką, badania i analizy naukowe, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, pro-
jektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie 
ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie 
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projekto-
wanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, 
projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojo-
we dla osób trzecich, badania naukowe i technologiczne zwią-
zane z mapowaniem patentów, badania i rozwój w zakresie na-
uki, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanaliza-
cyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów do wytwa-
rzania energii regeneracyjnej, sporządzanie projektów i opraco-
wywanie systemów fotowoltaicznych, wzornictwo i opracowy-
wanie produktów, projektowanie systemów inżynierii budowla-
nej, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania meta-
lem, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania me-
tali, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów foto-
woltaicznych, projektowanie i planowanie techniczne syste-
mów kanalizacyjnych, opracowywanie systemów do zarządza-
nia energią i prądem, projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wytwarzania energii regeneracyjnej, usługi inżynieryj-
ne związane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi projek-
towe związane z systemami procesowymi dla przemysłu bio-
technologicznego, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów 
energii słonecznej, 45 licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich, licencjonowanie własności przemysłowej, za-
rządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie paten-
tów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowa-
nie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjo-
nowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań 
i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wyko-
rzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trze-
cich, zarządzanie patentami.

(210) 512776 (220) 2020 04 23
(731) GARCZYŃSKA KAROLINA, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karolina Garczyńska karolinagarczynska.com

(531) 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 24 materiały tekstylne do produkcji odzieży, ma-
teriały tekstylne w belach do produkcji odzieży, 25 artyku-
ły odzieżowe w stylu sportowym, dzianina [odzież], części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, odzież codzienna, 
odzież damska, odzież dziecięca, odzież dżinsowa, odzież 
męska, odzież sportowa, odzież skórzana, odzież wełnia-
na, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, paski [odzież], swetry 
[odzież], szaliki [odzież], topy [odzież], 35 usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych 
on-line obejmujące odzież, usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce-
soriów odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
40 szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, usługi projektowania odzieży.

(210) 512887 (220) 2020 04 24
(731) HENCZEL ZOFIA FHU PINUS, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KROSLIFT

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 wstawianie szkła i wstawianie szyb, szklenie 
okien, usługi szklarskie, usługi szklenia budynków, usługi 
w zakresie montażu szkła płaskiego, usługi mechanicznego 
podnoszenia w przemyśle budowlanym.

(210) 512914 (220) 2020 04 28
(731) GARCZYŃSKA DOROTA MITRAHOME, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mitrahome Dorota Garczyńska

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 513069 (220) 2020 05 04
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ 
POLSKA
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(531) 01.13.05, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe instalacje ścian kurtynowych, me-
talowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, 
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami 
słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe z wbudowany-
mi ogniwami fotoelektrycznymi, listwy metalowe, profile 
aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy 
wyciskanego aluminium, termoizolowane profile metalowe, 
profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile z me-
talu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy 
i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budow-
nictwa, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, pa-
nele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, pokry-
cia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, me-
talowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, 
metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, 
panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do bu-
dynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne 
metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe pane-
le metalowe do pokrywania dachów, aluminium wzmacnia-
ne materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub 
jego stopów, folia aluminiowa, 9 panele słoneczne, panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne 
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne z krzemu krystaliczne-
go, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa 
i baterie suche, ogniwa i baterie elektryczne, 11 instalacje 
grzewcze, instalacje chłodnicze, instalacje do wentylacji, 
instalacje centralnego ogrzewania, elektryczne instalacje 
grzewcze, instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze do cieczy, 
instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje do podgrze-
wania basenów, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje 
grzewcze do powietrza, urządzenia i instalacje chłodnicze, 
instalacje grzewcze pod dywanami, instalacje do schła-
dzania wody, instalacje do chłodzenia powietrza, instalacje 
grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze 
o obiegu zamkniętym, instalacje grzewcze zamontowane 
w oknach, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 
instalacje grzewcze na energię słoneczną, instalacje do od-
zyskiwania ciepła z powietrza, instalacje grzewcze zawarte 
w elementach szklanych, instalacje i urządzenia do chłodze-
nia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, panele słonecz-
ne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z ruro-
wym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], 
kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory energii 
słonecznej do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne 
[ogrzewanie], urządzenia oświetleniowe z ogniwami sło-
necznymi, ogrzewanie podłogowe, i rządzenia do magazy-
nowania energii cieplnej do ogrzewania, akumulatory ciepła, 
instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, in-
stalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, 
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła 
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji central-
nego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregu-
lacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzy-
małości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego 
ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące 
powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, elektryczne 
ogrzewanie towarzyszące, grzejniki akumulacyjne, grzejniki 

elektryczne, grzejniki segmentowe, grzejniki konwekcyjne, 
elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do pomiesz-
czeń, systemy HVAC (instalacje do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opra-
cowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowa-
nie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania 
laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, ba-
dania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, 
badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące 
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad pro-
cesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projek-
towanie form, projektowanie graficzne, projektowanie zna-
ków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, 
projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, 
projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie 
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, pro-
jektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami, monitorowanie działań mających 
wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowa-
nie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie 
budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary śro-
dowiskowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie 
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw au-
torskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i pod-
miotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, 
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie 
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności 
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, li-
cencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw 
autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eks-
ploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego 
poprzez ich licencjonowanie.

(210) 513109 (220) 2020 05 03
(731) DOMAŃSKA-JAMBRIK ANNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ONE WEDDINGS & EVENTS

(531) 27.05.01, 24.17.08
(510), (511) 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślub-
nych, planowanie i organizowanie ceremonii religijnych 
i świeckich, planowanie i organizowanie ceremonii pogrze-
bowych, planowanie i organizowanie spotkań politycznych, 
planowanie i organizowanie eventów, usługi doradztwa 
osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi agencji po-
średnictwa w zawieraniu znajomości, usługi serwisów spo-
łecznościowych on-line, usługi wypożyczania strojów wie-
czorowych.
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(210) 513137 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się 

dobrze, czynisz dobrze

(531) 05.07.12, 05.03.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukier-
ki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, 
wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako 
słodycze.

(210) 513138 (220) 2020 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się 

dobrze, czynisz dobrze

(531) 05.07.11, 05.03.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukier-
ki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, 
wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako 
słodycze.

(210) 513156 (220) 2020 05 07
(731) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) PWDR
(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 czyszczące, 
nawilżające, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania 
skóry, produkty do pielęgnacji włosów, mianowicie spraye 
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-
sów i żele do włosów, mydła, mianowicie mydła przeciwpo-
towe, 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, szampony, 
środki nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumo-
wana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku oso-
bistego.

(210) 513252 (220) 2020 05 08
(731) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BŁONIE Smaki Mazowsza

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.11, 25.03.01
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
przetwory owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne, 
przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa 
marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, wa-
rzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek konser-
wowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok 
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pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery 
pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, 
składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone 
warzywa, kim chi, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, 
sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce 
konserwowane, owoce suszone, owoce w puszkach, sałat-
ki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski 
na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne, 
30 przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy 
sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe 
(sosy), keczup, musztarda, ocet, pesto, relish - sos przyprawo-
wy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowa-
ne (przyprawy), mąki ze zbóż i roślin strączkowych do celów 
spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, 
potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), napo-
je na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe, 
soki owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, nektary owocowe, napoje izotoniczne, preparaty 
do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sor-
bety (napoje), lemoniady.

(210) 513259 (220) 2020 05 08
(731) LIZAK MARIUSZ ESTIMA, Maszkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVERRICH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, skórzane etui 
na telefony komórkowe, etui z klapką do telefonów komórko-
wych, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary 3D, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, maski 
ochronne, maseczki ochronne, maski ochronne przed zanie-
czyszczeniem do ochrony układu oddechowego, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promo-
cji: odzieży, obuwia, nakryć głowy, etui na telefony komórkowe, 
skórzane etui na telefony komórkowe, etui z klapką do telefo-
nów komórkowych, okulary, okulary ochronne, okulary prze-
ciwsłoneczne, okulary 3D, etui na okulary i okulary przeciwsło-
neczne, maski ochronne, maseczki ochronne, maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego.

(210) 513260 (220) 2020 05 08
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TVP Telewizja Naziemna
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 

czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.
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(210) 513262 (220) 2020 05 08
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP TELEWIZJA NAZIEMNA

(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01, 
26.04.18, 26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne: odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 

telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 513263 (220) 2020 05 08
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP TELEWIZJA NAZIEMNA

(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01, 
26.04.18, 26.11.03, 26.11.08

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

acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 513284 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YELLOW SELECTION Do użytku z IQOS 20 

WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku 
w urządzeniach wykorzystujących technologię 
IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO 
For the full experience only use HEETS with IQOS 
STOP BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM 
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip Morris 
Polska Distribution sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(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-
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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) 513285 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW 

TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach 
wykorzystujących technologię IQOS HeatControl 
DISCOVER HEATED TOBACCO For the full experience 
only use HEETS with IQOS STOP BURNING - 
HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA 
Wyprodukowano w UE. Philip Morris Polska 
Distribution sp. z o.o.

(531) 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(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) 513286 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIENNA SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW 

TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach 
wykorzystujących technologię IQOS HeatControl 
DISCOVER HEATED TOBACCO For the full experience 
only use HEETS with IQOS STOP BURNING - 
HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA 
Wyprodukowano w UE. Philip Morris Polska 
Distribution sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(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 



Nr  ZT31/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

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) 513287 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBER SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW 

TYTONIOWYCAMBER SELECTION Do użytku 
w urządzeniach wykorzystujących technologię 
IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO 
For the full experience only use HEETS with IQOS 
STOP BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM 
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip Morris 
Polska Distribution sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(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) 513289 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW 

TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach 
wykorzystujących technologię IQOS HeatControl 
DISCOVER HEATED TOBACCO For the full experience, 
only use HEETS with IQOS STOP BURNING - 
HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA 
Wyprodukowano w UE. Philip Morris Polska 
Distribution sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(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 
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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) 513300 (220) 2020 05 06
(731) AKCES POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwionka-Leszczyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO TU!

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.04, 05.09.17, 04.05.01
(510), (511) 29 pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), drób, 
galaretki mięsne, mięso i wyroby mięsne, golonka, kaszan-
ka, kiełbasa pepperoni, kiełbasa swojska, kiełbaski wieprzo-
we, kiełbasy, mięso i wędliny, paczkowane mięso, salceson, 
suszona kiełbasa, szynka, dżemy, przecier pomidorowy, 
35 bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców i warzyw, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delika-
tesowych, usługi prowadzenia działalności gospodarczej 
w postaci obsługi sklepów spożywczych.

(210) 513311 (220) 2020 05 12
(731) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-
-line w odniesieniu do komputerów, usługi handlu detalicz-
nego, hurtowego i on-line w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego w szczególności transakcyjnego bezgo-
tówkowego, usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-line 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu 
detalicznego, hurtowego i on-line w odniesieniu do sprzętu 
elektronicznego i telekomunikacyjnego, usługi handlu deta-

licznego, hurtowego i on-line w odniesieniu do części sprzę-
tu elektronicznego i telekomunikacyjnego i usługi handlu 
detalicznego, hurtowego i on-line w odniesieniu do pod-
zespołów sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, 
usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-line w odniesie-
niu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu de-
talicznego, hurtowego i on-line w odniesieniu do urządzeń 
biurowych, wynajem i wypożyczanie urządzeń biurowych, 
42 doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w spra-
wach oprogramowania komputerowego w szczególności 
transakcyjnego bezgotówkowego, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne w spra-
wach sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, 
doradztwo techniczne w sprawach części i podzespołów 
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, doradztwo 
techniczne w sprawach domowego sprzętu elektrycznego, 
doradztwo techniczne w sprawach urządzeń biurowych, 
projektowanie, badania i analizy techniczne w sprawach 
oprogramowania w szczególności transakcyjnego bezgo-
tówkowego nad produktami dla osób trzecich, wdrażanie 
oprogramowania komputerowego w szczególności transak-
cyjnego bezgotówkowego, instalacja i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego w szczególności transakcyjnego 
bezgotówkowego, udostępnianie oprogramowania kom-
puterowego w szczególności transakcyjnego bezgotów-
kowego na rzecz osób trzecich, wynajem i wypożyczanie 
komputerów, sprzętu komputerowego, naukowego sprzętu 
elektronicznego.

(210) 513326 (220) 2020 05 07
(731) FRASZEK MARTYNA SZKOŁY PARVA - LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁY PARVA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 41 szkoły, usługi szkół, szkolenia edukacyjne, 
skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie 
zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, zapew-
nianie szkoleń on-line, usługi szkolenia zawodowego, zapew-
nianie kursów szkoleniowych, organizowanie programów 
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapew-
nianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, do-
radztwo w zakresie szkoleń, nauczanie w szkołach średnich, 
udzielanie kursów szkolenia zawodowego, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń doskonale-
nia umiejętności zawodowych, usługi edukacyjne w szkołach 
średnich, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi szkoleniowe w zakre-
sie logistyki, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy 
szkoleniowe w formie pisemnej, usługi szkoleniowe związane 
z komputerami, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 
usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, na-
uczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, nauczanie w zakresie 
ekonomii i zarządzania, przygotowanie zawodowe związane 
z ochroną mienia osobistego, edukacja w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
usługi edukacyjne związane z modą, nauczanie w zakresie 
pielęgnacji urody, kursy szkolne związane z przygotowaniem 
do egzaminów, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygo-
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towujące do kariery zawodowej, edukacja dorosłych, szkolenia 
dla dorosłych, usługi edukacji dla dorosłych, prowadzenie kur-
sów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla mło-
dych ludzi i dorosłych, organizowanie i prowadzenie kursów 
w szkołach dziennych dla dorosłych, usługi nauki na odległość 
świadczone on-line, informacje i wiadomości on-line w dzie-
dzinie szkoleń zawodowych, udzielanie informacji edukacyj-
nych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, edukacja on-line z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 513327 (220) 2020 05 07
(731) FRASZEK MARTYNA SZKOŁY PARVA - LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) Szkoły PARVA
(510), (511) 41 szkoły, usługi szkół, szkolenia edukacyjne, 
skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie za-
awansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie 
szkoleń on-line, usługi szkolenia zawodowego, zapewnianie 
kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkole-
niowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, doradztwo 
w zakresie szkoleń, nauczanie w szkołach średnich, udzielanie 
kursów szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności 
zawodowych, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi 
w zakresie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie prawa, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w formie 
pisemnej, usługi szkoleniowe związane z komputerami, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w po-
staci szkół korespondencyjnych, nauczanie w szkołach z kursa-
mi przygotowawczymi, wykłady na temat umiejętności marke-
tingowych, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, przy-
gotowanie zawodowe związane z ochroną mienia osobistego, 
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane 
z modą, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, kursy szkolne 
związane z przygotowaniem do egzaminów, kursy szkoleniowe 
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, edu-
kacja dorosłych, szkolenia dla dorosłych, usługi edukacji dla do-
rosłych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, organizowanie 
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, 
usługi nauki na odległość świadczone on-line, informacje i wia-
domości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, udzielanie 
informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, edukacja on-line z kompute-
rowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 513336 (220) 2020 05 07
(731) GARLAK PAWEŁ MULTI-GUN PL, Suchy Dwór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multi-GUN

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.09, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 13 broń i amunicja, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z bronią, 41 szkolenia.

(210) 513353 (220) 2020 05 13
(731) TEOFILÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) teo Kids

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.18, 24.17.25
(510), (511) 9 maski ochronne, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 513416 (220) 2020 05 12
(731) EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE CARLTON GRAND HOTEL KATOWICE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 03.07.17
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 513418 (220) 2020 05 12
(731) EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Derma VIP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 513487 (220) 2020 05 14
(731) NAVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SIŁA ROŚLIN silaroslin.pl

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kremy 
kosmetyczne, emulsje do użytku kosmetycznego, płyny 
do użytku kosmetycznego, żele kosmetyczne, oliwki i balsa-
my do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środ-
ki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki 
do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malo-
wania paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opa-
lania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, 
środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do maki-
jażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgna-
cji zębów i jamy ustnej, 5 suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, dodatki dietetyczne, dietetyczna żywność przystoso-
wana dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych suplementy diety dla sportowców, preparaty witami-
nowe w postaci suplementów diety, 16 materiały piśmienne 
i biurowe, drukowane materiały edukacyjne, książki, książki 
edukacyjne, papierowe materiały dydaktyczne, podręczniki 
edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki użyt-
kownika, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, banery wysta-
wowe z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria na szyję, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy dla dzieci, 28 gry, zabawki, akceso-
ria do zabawy, akcesoria sportowe, artykuły gimnastyczne, 
artykuły sportowe, artykuły do pływania, 30 kawa, herbata, 
kakao, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, sorbety, desery, 
batony zbożowe i energetyczne, czekolada, praliny, cukierki, 
dania gotowe, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mine-
ralne, wody gazowane, soki, napoje owocowe, syropy, napo-
je zawierające witaminy, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, publikowanie tekstów reklamowych i rozpo-
wszechnianie reklam, wynajem powierzchni reklamowej, 
w tym on-line, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), rekla-
ma, marketing i promowanie towarów i usług osób trzecich, 
organizowanie i prowadzenie imprez specjalnych w celach 
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, reklamowa-
nie za pośrednictwem mediów elektronicznych, organizo-
wanie, promowanie i przeprowadzanie wystaw, targów i im-
prez w celach biznesowych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, badanie rynku, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama on-
-line, usługi zarządzania społecznością on-line, dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych on-line, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line lub w sklepach stacjo-
narnych w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, mate-
riałów szkoleniowych, materiałów piśmiennych i biurowych, 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, książek, zabawek, 
akcesoriów sportowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, arty-
kułów dla dzieci, gier, zabawek, artykułów sportowych, kawy, 
herbaty, kakao, napoi bezalkoholowych, wody, wyrobów 
cukierniczych, dań gotowych, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży on-line, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem Internetu towarów i usług 
w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji, samoroz-
woju lub prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa 

programów lojalnościowych, obsługa rynków on-line w celu 
umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między oso-
bami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, 
usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicz-
nych oraz oceny on-line z tym związane, usługi promocyjne 
polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach inter-
netowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne 
polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach inter-
netowej platformy sprzedaży towarów, aukcje publiczne, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, opracowywanie i uak-
tualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, 
wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i in-
nych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu rekla-
mowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek 
reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, 
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wy-
mienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, or-
ganizowanie wystaw, konferencji i konkursów o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, pro-
dukcja nagrań audio i wideo, usługi fotograficzne, usługi wy-
dawnicze, publikowanie książek, czasopism i tekstów, usługi 
w zakresie prowadzenia klubów fitness, sport i fitness, usługi 
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi doradcze 
w zakresie stosowania diet, coaching w zakresie życia oso-
bistego [life coaching], doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), kursy językowe, kursy edu-
kacyjne, kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie 
warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organi-
zacja szkoleń, szkolenia biznesowe, udostępnianie obiektów 
i sprzętów gimnastycznych, udostępnianie sprzętu i obiek-
tów szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne, zapewnianie 
szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, 
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem progra-
mów telewizyjnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące 
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekre-
acyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub 
rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, 
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kultu-
ralne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, świadczenie usług sprzedaży bile-
tów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe i kulturalne, prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z dietą, 43 hotele, hostele, motele, wynajem domków, pen-
sjonaty, organizowanie zakwaterowania, usługi hotelowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, usługi cate-
ringowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi barów, 
usługi pubów, 44 salony piękności, salony fryzjerskie, usługi 
kosmetyczne, usługi w zakresie prowadzenia klinik kosme-
tycznych, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosme-
tycznych, doradztwo dietetyczne i w zakresie odżywiania.
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(210) 513499 (220) 2020 05 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga BEST SELLER LUNCHEON MEAT 

KRÓLEWSKI 100% Polski Kapitał

(531) 24.09.01, 24.09.05, 24.09.25, 17.02.01, 25.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla 
niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełba-
ski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, 
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, 
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe 
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa za-
warte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, 
tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe 
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mię-
sne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 513581 (220) 2020 05 18
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) NASZ TEATRZYK

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.25, 29.01.15
(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) 513583 (220) 2020 05 18
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be Happy

(531) 27.05.01, 25.05.25, 25.07.17, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
płyty/dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, 
książki, albumy, broszury i inne publikacje, fotografie, 35 usłu-
gi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej 
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publiko-
wania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i rekla-
mowych, w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednic-
twa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych 
i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu 
bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kam-
panii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia 
elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w za-
kresie: publikacji książek, czasopism, materiałów informa-
cyjno-edukacyjno-szkoleniowych, także w sieci on-line, 
elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, pro-
wadzenia on-line publikacji elektronicznych, nauczania bez-
pośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych 
i korespondencyjnego, organizowania szkoleń w dziedzi-
nach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, produkcji filmów i nagrań video, 
usługi serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw 
naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wycho-
wania świadczone między innymi drogą elektroniczną i po-
przez Internet, 42 usługi w zakresie prac badawczo-rozwojo-
wych dotyczących nauki i techniki.

(210) 513591 (220) 2020 05 18
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2020

(540) TOYS4eDU

(531) 15.07.04, 27.05.01, 27.07.21, 27.05.08, 18.02.01, 14.05.12, 
29.01.15

(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) 513593 (220) 2020 05 18
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRYTNE KLOCKI

(531) 14.03.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 29.01.15
(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) 513596 (220) 2020 05 18
(731) PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKON 

BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANÓW W POLSCE, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) FRANCISZKAŃSKI ŚWIAT
(510), (511) 16 książki, czasopisma, gazety, periodyki, publi-
kacje, broszury, kalendarze, prospekty, afisze, plakaty.

(210) 513605 (220) 2020 05 19
(731) NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Regiony NEXERY
(510), (511) 38 usługi komunikacji za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez termi-
nale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, 
usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(210) 513622 (220) 2020 05 19
(731) MEZZO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) JĘDRZEJOWSKA SPÓŁKA MLECZARSKA OD 1903

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 29.01.13, 09.01.10, 25.01.06
(510), (511) 29 produkty mleczne, tłuszcze jadalne, mleko, 
napoje mleczne, desery mleczne, maślanki, kefiry, jogurty, 
desery jogurtowe, sery, desery serowe, produkty serowar-
skie, twarogi, śmietana, masła, masła smakowe.

(210) 513632 (220) 2020 05 18
(731) KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN 

SPÓŁKA CYWILNA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny warsztat

(531) 14.03.13, 27.05.01, 29.01.12, 26.15.15, 26.04.12, 26.04.16
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
czasopisma, prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fo-
tografie, wydawnictwa informacyjne i naukowe, książki, 
35 usługi związane z reklamą, promocją i marketingiem 
świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów rekla-
mowych, publikacja ogłoszeń i tekstów reklamowo-promo-
cyjnych, uaktualnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń 
informacyjnych, usługi organizowania targów, pokazów 
i wystaw handlowych i reklamowych, 41 usługi wydawnicze, 
usługi nauczania, usługi informacji o edukacji, o imprezach 
rozrywkowych, o rekreacji, usługi w zakresie prowadzenia 
kursów, seminariów i konferencji, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowo-promocyjne, edycja tekstów innych niż 
reklamowe, nagrywanie tekstów na dyskach, usługi w zakre-
sie organizowania i obsługi imprez rozrywkowych, wypo-
czynkowych i sportowych.

(210) 513706 (220) 2020 05 20
(731) GLAPA JACEK, 
(540) (znak słowny)
(540) VITAROL
(510), (511) 29 przetwory warzywne, jadalne grzyby leśne 
marynowane i suszone, sałatki warzywne, zupy gotowe, 
koncentraty do sporządzania zup, żurek, warzywa goto-
wane, koncentrat barszczu czerwonego, koncentrat żurku, 
warzywa konserwowane, przetwory warzywno-owocowe, 
przetwory warzywno-mięsne, ogórki kwaszone, przetwory 
owocowe, sałatki owocowe, owoce konserwowane, przecier 
ogórkowy, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, korni-
szony, owoce kandyzowane w alkoholu, galaretki owocowe, 
kompoty, korniszony z warzywami w occie, konserwy z owo-
cami, przetwory z runa leśnego, pomidory konserwowane, 
pieczarki konserwowane, warzywa mrożone, koncentrat po-
midorowy, warzywa suszone, konserwowane rośliny strącz-
kowe, pikle, szczaw konserwowany przetarty lub siekany, 
konserwy z warzywami, 30 dodatki smakowe i przyprawy, 
dodatki smakowe do zup, przyprawa cytrynowa, keczup, 
majonez, musztarda, ocet, ocet winny, ocet warzywny, sosy, 



Nr  ZT31/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

sos pomidorowy, sos sojowy, sos chrzanowy, przygotowany 
chrzan [przyprawa], 31 świeże owoce, świeże warzywa, świe-
że owoce leśne, owoce cytrusowe, świeże grzyby.

(210) 513715 (220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.17.20, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toale-
towe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak nieleczni-
cze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami-
ny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, suro-
wice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunko-
we, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne prepa-
raty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzy-
matyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 513716 (220) 2020 05 20
(731) FUNDACJA KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e:mi edukacja: można inaczej

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, edukacja [nauczanie], usługi szkół.

(210) 513722 (220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturell IMMUNO HOT

(531) 05.03.11, 05.07.21, 05.11.02, 26.04.04, 11.03.04, 27.05.01, 
24.17.20, 29.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toale-
towe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak nieleczni-
cze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami-
ny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, suro-
wice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunko-
we, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne prepa-
raty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzy-
matyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2020

(210) 513745 (220) 2020 05 20
(731) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do de-
zynfekcji, preparaty do dezynfekcji jaj, mieszaniny do de-
zynfekcji jaj, preparaty do dezynfekcji paznokci, środki 
do dezynfekcji basenów, preparaty do dezynfekcji rąk, 
preparaty do dezynfekcji powietrza, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, roztwory do dezynfekcji soczewek kontak-
towych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, 
środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, środki dezyn-
fekujące do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezyn-
fekujące do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki dezynfekujące, którymi na-
sączane są chusteczki, środki dezynfekujące do aparatury 
i przyrządów stomatologicznych, preparaty do dezynfekcji 
strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych, ścierecz-
ki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, 
do celów higienicznych.

(210) 513758 (220) 2020 05 20
(731) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NISS-SEPT
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do de-
zynfekcji, preparaty do dezynfekcji jaj, mieszaniny do de-
zynfekcji jaj, preparaty do dezynfekcji paznokci, środki 
do dezynfekcji basenów, preparaty do dezynfekcji rąk, 
preparaty do dezynfekcji powietrza, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, roztwory do dezynfekcji soczewek kontak-
towych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, 
środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, środki dezyn-
fekujące do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezyn-
fekujące do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki dezynfekujące, którymi na-
sączane są chusteczki, środki dezynfekujące do aparatury 
i przyrządów stomatologicznych, preparaty do dezynfekcji 
strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych, ścierecz-
ki do czyszczenia nasączone środkami, dezynfekującymi, 
do celów higienicznych.

(210) 513780 (220) 2020 05 21
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) RECEPTURA TRZYMANA POD KLUCZEM PIWNICZNE 
JASNE PIWO DOLNEJ FERMENTACJI JASNE 
PIWO TYPU LAGER, BOGATY I WYRAZISTY SMAK 
ZAWDZIĘCZA TRADYCYJNEJ METODZIE WARZENIA 
ZE SŁODU JĘCZMIENNEGO, CHMIELU ORAZ 
NIESKAZITELNIE CZYSTEJ WODY.

(531) 24.03.07, 25.01.15, 26.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoho-
lowe.

(210) 513789 (220) 2020 05 22
(731) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  ANGEL GREEN

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, porównywarki cen zakwa-
terowania, 36 administrowanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościa-
mi, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania mająt-
kiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieru-
chomości, finansowanie projektów deweloperskich, dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w za-
kresie zakwaterowań, zapewnianie stałego zakwaterowania, 
37 budownictwo, 41 organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organiza-
cja widowisk, organizowanie balów, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, nocne kluby, 
organizacja i prowadzenie balów, organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadza-
nie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, organizacja konkursów piękno-
ści, organizacja konkursów muzycznych, organizacja przyjęć, 
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organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych do-
tyczących stylu i mody, organizowanie imprez muzycznych, 
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez 
tanecznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, organizowanie rozrywki, orga-
nizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 
prowadzenie konkursów piękności, sport i fitness, zapew-
nianie sal balowych, przedszkola, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43 krótkoterminowy 
wynajem przestrzeni biurowej, organizacja przyjęć wesel-
nych [miejsca], udostępnianie obiektów i sprzętu na targi 
i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienni-
czego w hotelach, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, 
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia za-
rządu, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na spotkania, wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyj-
nych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie tymcza-
sowego zakwaterowania na czas pracy, hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacje 
miejsc w hotelach, udostępnianie informacji on-line dotyczą-
cych rezerwacji hotelowych, usługi hotelowe, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie zakwate-
rowania, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi biur zakwa-
terowania, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
tymczasowe zakwaterowanie, rezerwacja zakwaterowania, 
45 usługi dozorcze [concierge].

(210) 513828 (220) 2020 05 22
(731) SBF 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 POŁUDNIK friendly connected

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje reklamowe, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów re-
klamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać z a kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu-
gi marketingowe, usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych), 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 

strzelcy, 41 fotografia, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie loterii, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), 42 doradztwo w zakresie projektowania witryn 
internetowych, projektowanie graficzne materiałów promo-
cyjnych, projektowania opakowań, projektowanie wizytó-
wek, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), usługi graficzne, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 513849 (220) 2020 05 22
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Black
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513850 (220) 2020 05 22
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Rose
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513856 (220) 2020 05 22
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Blue
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513857 (220) 2020 05 22
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Pure
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

(210) 513866 (220) 2020 05 25
(731) ZIELIŃSKI GRZEGORZ DGK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOCE DO BIURA

(531) 05.07.13, 05.07.23, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
owoców, usługa sprzedaży detalicznej lub hurtowej świe-
żych owoców, mieszanek owocowych, owoców suszonych, 
bakalii oraz soków owocowych, 43 usługi cateringu ze-
wnętrznego.
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(210) 513867 (220) 2020 05 25
(731) MILANOWSKI ŁUKASZ DESKŁAD, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARPETOHOLIK

(531) 09.03.15, 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, ubrania codzienne, obuwie do ce-
lów rekreacji, obuwie.

(210) 513945 (220) 2020 05 26
(731) ŁOBODZIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Eupsychia
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidu-
alne, 44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, 45 usługi astrologiczne i duchowe, 
doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo 
w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji oso-
bistych, mentorstwo [duchowe], świadczenie usług w zakre-
sie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka 
oraz dla ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego 
wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby za-
grażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego 
rodzinom.

(210) 513961 (220) 2020 05 26
(731) HOUSE OF TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFT 46 RESTAURACJA

(531) 11.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 doradztwo kulinarne, informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, informowanie i pora-
dy w zakresie przygotowywania posiłków, porady dotyczą-
ce przepisów kulinarnych, udostępnianie informacji w po-
staci przepisów na drinki, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 

obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], kawiarnia, lodziarnie, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowy-
wanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, re-
stauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restau-
racje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych 
browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi 
barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi 
bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie 
win, usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się 
na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie 
dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, winiarnie.

(210) 513981 (220) 2020 05 26
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mozart Junior
(510), (511) 41 przedstawienia teatralne, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, organizowanie widowisk, organizowanie kon-
kursów.

(210) 513982 (220) 2020 05 26
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPEROBUS
(510), (511) 39 transport autobusowy, 41 przedstawienia te-
atralne, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk.

(210) 513984 (220) 2020 05 26
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEROBUS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport autobusowy, 41 przedstawienia te-
atralne, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk.

(210) 513985 (220) 2020 05 26
(731) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław;  

ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SRDK ARCHITEKCI STUDIO ŚRÓDKA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.12, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamo-
wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie 
materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-
spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe 
w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, 
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub rekla-
mowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicz-
nej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowa-
nie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa 
wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe 
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności 
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nad-
zór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończenio-
we, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz 
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie 
przed wilgocią budynków znajdujących się w budowie, in-
formacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, 
doradztwo budowlane, 41 usługi edukacyjne związane z ar-
chitekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kinematograficz-
nych i kinowych, fotografia, montaż filmów fotograficznych, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów w innych 
celach niż reklamowe, 42 projektowanie budynków, bada-

nia techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projek-
towanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojaz-
dowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryza-
cja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, planowanie urba-
nistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie 
wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi 
doradcze w zakresie architektury.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513986 (220) 2020 05 26
(731) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław;  

ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK ARCHITEKCI STUDIO ŚRÓDKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamo-
wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie 
materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-
spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe 
w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, 
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub rekla-
mowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicz-
nej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowa-
nie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa 
wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nierucho-
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mym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe 
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności 
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nad-
zór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończenio-
we, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz 
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie 
przed wilgocią budynków znajdujących się w budowie, in-
formacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, 
doradztwo budowlane, 41 usługi edukacyjne związane z ar-
chitekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kinematograficz-
nych i kinowych, fotografia, montaż filmów fotograficznych, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów w innych 
celach niż reklamowe, 42 projektowanie budynków, bada-
nia techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projek-
towanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojaz-
dowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryza-
cja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, planowanie urba-
nistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie 
wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi 
doradcze w zakresie architektury.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513988 (220) 2020 05 26
(731) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław;  

ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK ARCHICOM STUDIO ŚRÓDKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, 
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników 
reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamo-
wych i sponsorowanych, publikowanie, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działal-

ności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi mar-
ketingowe, badania rynkowe w celach handlowych, reklamo-
wych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań 
handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach 
przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybucji materiałów re-
klamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych 
klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 admini-
strowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agen-
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa 
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń 
magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, eksper-
tyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, 
prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie bu-
downictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, 
usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, 
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, 
mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór 
budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, mon-
taż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków, 
zabezpieczenie przed wilgocią budynków znajdujących się 
w budowie, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
tynkowanie, doradztwo budowlane, 41 usługi edukacyjne 
związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kine-
matograficznych i kinowych, fotografia, montaż filmów foto-
graficznych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów 
w innych celach niż reklamowe, 42 projektowanie budynków, 
badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, pro-
jektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg do-
jazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentary-
zacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, planowanie urba-
nistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie 
wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi 
doradcze w zakresie architektury.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513989 (220) 2020 05 26
(731) JASSMINE MCW JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jassmine
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 taśmy, płyty, nagrania muzyczne, nagrane 
taśmy muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne na-
grania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania mu-
zyczne, nagrania dźwiękowe, nagrane magnetyczne nośniki 
danych, muzyczne nagrania na taśmach, nagrania audio i wi-
deo, 35 zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, im-
presariat w działalności artystycznej, promowanie koncertów 
muzycznych, organizowanie wystaw w celach handlowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, 
organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 
reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, or-
ganizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie 
pokazów mody w celach handlowych, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie biznesowe klubami nocnymi, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, promocja sprze-
daży, dystrybucja materiałów reklamowych, 41 rozrywka, or-
ganizowanie rozrywki, produkcja rozrywki audio, usługi klubo-
we [rozrywka], planowanie przyjęć [rozrywka], usługi rozrywki 
dźwiękowej, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie 
imprez rozrywkowych, realizacja rozrywki na żywo, usługi 
klubów nocnych [rozrywka], usługi rozrywkowe na żywo, 
usługi doradcze w zakresie rozrywki, nocne kluby, usługi 
klubów nocnych, usługi klubów [dyskotek], usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów towarzyskich do ce-
lów rozrywkowych, salony gier, organizowanie konkursów 
w branży rozrywkowej, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie loterii, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli 
- impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
producenckie usługi muzyczne, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji 
biletów w rozrywce, usługi prezenterów muzyki, impresariat 
artystyczny, produkcja muzyczna, konkursy muzyczne, kon-
certy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, publikowanie 
tekstów muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, 
obsługa koncertów muzycznych, produkcja przedstawień 
muzycznych, występy muzyczne i piosenkarskie, nagrywa-
nie i produkcja nagrań dźwiękowych, studia nagrań (usługi -), 
produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audio-
wizualnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, 
wydawanie audiobooków, publikacje elektroniczne on-line, 
udostępnianie publikacji on-line, rozrywka on-line, 43 usługi 
kawiarni, usługi serwowania jedzenia i napojów, usługi barów 
kawowych, usługi barowe, usługi restauracyjne, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, bary, puby, serwowanie napojów alkoholowych, usługi 
cateringu, usługi koktajlbarów.

(210) 514002 (220) 2020 05 27
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FCAFÉ

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze ja-
dalne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, mięso i wyro-
by mięsne, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, 

grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, zupy i wywary, ekstrak-
ty mięsne, sałatki warzywne, kurczak teriyaki, tajine [gotowe 
danie z mięsa, ryby lub warzyw], gulasze, surimi, potrawy 
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki za-
wierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], gotowe dania z mięsa, sałatki goto-
we, głęboko mrożone dania warzywne, ugotowane posiłki 
składające się głównie z kurczaka, gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z indyka, sashimi, zapiekanka mięsno-
-ziemniaczana (shepherd’s pie), zupy, gotowane na parze 
kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], parzona 
zupa z jajek, przystawki gotowe do spożycia, składające się 
przede wszystkim z owoców morza, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z ryb, sałatki z roślin strączkowych, sałatki 
podawane na przystawkę, sałatka cezar, skrzydełka kurcza-
ka, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], 
buliony, dziczyzna, ryby, drób, mięso i wędliny, ekstrakty 
mięsne, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, wa-
rzywa suszone, warzywa gotowane, owoce konserwowane, 
suszone owoce, mrożone owoce, gotowane owoce, gala-
retki, dżemy, jaja, mleko, mleczne produkty, tłuszcze jadal-
ne, 30 kawa nienaturalna, kakao, kawa, herbata, makarony, 
potrawy z makaronu, sosy do makaronów, świeży makaron, 
mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukierni-
cze, czekolada, lody, sorbety [lody], cukier, miód, melasa, sól, 
przyprawy korzenne, zioła konserwowane, vinegar, sosy, ryż, 
przyprawy, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne 
i gazowane, soki owocowe [napoje], syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, 33 musujące bia-
łe wina, musujące wina czerwone, owocowe wino musujące, 
wino, grzane wino, wina deserowe, wina alkoholowe, wina 
niemusujące, wina naturalnie musujące, wina o chronionej 
nazwie pochodzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, 
wina różowe, wina stołowe, wino alkoholizowane, wina mu-
sujące, wino amontillado, wino czerwone, wino jeżynowe, 
wino kuchenne, wino owocowe, wino truskawkowe, wino 
winogronowe, wino z jeżyny koreańskiej [bokbunjaju], wino 
z eleuterokoku [ogapiju], winogronowe wino musujące, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, pokazy towarów, promowanie działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie promocji, promocja sprze-
daży, udostępnianie powierzchni reklamowej, 39 usługi dys-
trybucyjne, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży 
detalicznej, odbieranie paczek, odbieranie towarów, odbie-
ranie i dostarczanie paczek i towarów, transport, dostawa 
żywności, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie 
żywności przez restauracje, dostawa żywności i napojów 
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przygotowanych do spożycia, 43 usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, krótkotermi-
nowy wynajem przestrzeni biurowej, tymczasowe zakwate-
rowanie, usługi rezerwacji pokojów.

(210) 514003 (220) 2020 05 27
(731) KURIERKA KWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURIERKA KWIATOWA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów.

(210) 514004 (220) 2020 05 27
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA 4F POMAGA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.21, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 36 sponsorowanie działalności sportowej, spon-
sorowanie i patronat finansowy, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizacja im-
prez sportowych, organizacja turniejów sportowych, orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
zawodów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, 
szkolenia sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz 
programy z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, udzielanie informacji związanych ze sportem, 
usługi klubów sportowych, usługi rozrywkowe związane 
ze sportem, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi 
świadczone przez parki sportowe, usługi trenerskie w zakre-
sie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, zajęcia spor-

towe, 44 opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony 
zdrowia (HMO), ośrodki zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, 45 dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie 
[usługi charytatywne], świadczenie usług w zakresie osobi-
stego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz dla 
ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego wspar-
cia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające 
życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzi-
nom, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów 
szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki 
długoterminowej, usługi osobiste i społeczne.

(210) 514033 (220) 2020 05 28
(731) SZMAGLIŃSKA JOANNA, SZMAGLIŃSKI DARIUSZ, 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZON 
SPÓŁKA CYWILNA, Kołobrzeg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRENDY GIFT.EU

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.22, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne 
na lodówki, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pu-
dełka na zegarki, wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 34 przy-
bory dla palaczy.

(210) 514036 (220) 2020 05 27
(731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) lipotris
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecz-
nicze, leki dla ludzi, odżywcze suplementy diety, dodatki 
odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, suplemen-
ty diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla nie-
mowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
mineralne do żywności, suplementy diety dla ludzi, suple-
menty ziołowe w płynie, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, leki do zastosowania w ortopedii, produkty 
weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, preparaty wita-
minowe, produkty i substancje farmaceutyczne do celów 
weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, suplemen-
ty diety dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, preparaty dietetyczne i odżywcze dla 
zwierząt, dodatki odżywcze dla zwierząt, dodatki diete-
tyczne dla zwierząt, dodatki witaminowe dla zwierząt, leki 
do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów 
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weterynaryjnych, środki odkażające do użytku wetery-
naryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, che-
miczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne 
do celów weterynaryjnych, produkty i substancje farma-
ceutyczne do celów weterynaryjnych, dodatki mineralne 
i witaminowe do żywności, preparaty farmaceutyczne 
weterynaryjne, produkty lecznicze weterynaryjne, eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty zio-
łowe do celów medycznych, leki wzmacniające dla zwie-
rząt, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych 
dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, 
10 urządzenie medyczne w postaci strzykawki, urzą-
dzenie medyczne w postaci strzykawki do stosowania 
do wstrzykiwań w chirurgii, wyrób medyczny w postaci 
strzykawki, wyrób medyczny w postaci strzykawki do sto-
sowania do wstrzykiwań w chirurgii, ampułko-strzykaw-
ka, ampułko-strzykawka zawierająca żel do wstrzykiwań 
w stawy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, 
strzykawki do użytku medycznego, ampułko-strzykawki, 
wyroby medyczne do zwiększania lepkości mazi stawo-
wej, wyroby do wiskosuplementacji.

(210) 514041 (220) 2020 05 27
(731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) cebedix
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty wete-
rynaryjne, preparaty witaminowe, produkty i substancje 
farmaceutyczne do celów weterynaryjnych, odżywcze 
suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty 
dietetyczne i odżywcze dla zwierząt, dodatki odżywcze 
dla zwierząt, dodatki dietetyczne dla zwierząt, dodatki 
witaminowe dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, 
produkty sanitarne do celów weterynaryjnych, środki od-
każające do użytku weterynaryjnego, preparaty bakterio-
logiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryj-
nych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, 
produkty i substancje farmaceutyczne do celów wetery-
naryjnych, dodatki mineralne i witaminowe do żywności, 
preparaty farmaceutyczne weterynaryjne, produkty lecz-
nicze weterynaryjne, ekstrakty roślinne do celów farma-
ceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
leki wzmacniające dla zwierząt, leki pomocnicze [wspie-
rające] do celów medycznych dla zwierząt, odżywcze su-
plementy diety dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, leki dla ludzi, odżywcze suplementy 
diety, dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, suplementy diety, suplementy żywnościowe, suple-
menty ziołowe, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety 
do użytku dietetycznego.

(210) 514042 (220) 2020 05 27
(731) FRANKOWICZ-KARCZEWSKA IZABELA MODUS 

ARCHITEKCI, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MODUS ARCHITEKCI

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkal-
nych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i prze-
mysłowych, budowa budynków służby zdrowia, budowa 
budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, 
budowa domów na zamówienie, budowa i ustawianie 
stoisk, podiów i budek wystawowych, budowa hal sporto-
wych, budowa i naprawa magazynów, budowa komplek-
sów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], 
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysło-
wych, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, bu-
dowa stoisk wystawowych, 42 analizy wykonalności pro-
jektu, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo 
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, dostarczanie 
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego 
za pośrednictwem strony internetowej, oceny techniczne 
związane z projektowaniem, planowanie [projektowanie] 
budynków, planowanie [projektowanie] kuchni, planowa-
nie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] 
restauracji, planowanie [projektowanie] sklepów, planowa-
nie [projektowanie] łazienek, planowanie i projektowanie 
kuchni, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, 
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, pla-
nowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży deta-
licznej, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, 
profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuch-
ni na wymiar, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie architektoniczne w zakresie plano-
wania miasta, projektowanie budowlane, projektowanie 
budynków, projektowanie budynków o kontrolowanym 
środowisku, projektowanie budynków opieki zdrowotnej, 
projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie 
centrów handlowych, projektowanie czystych pokojów 
[pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach co do czysto-
ści i sterylności powietrza], projektowanie domów, projek-
towanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w kon-
strukcjach, projektowanie hoteli, projektowanie przestrzeni 
biurowych, projektowanie restauracji, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi doradcze w za-
kresie projektowania, usługi doradcze w zakresie projekto-
wania wnętrz, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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konstrukcji, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania 
wnętrz, usługi projektowania architektonicznego, usługi 
projektowania dotyczące architektury, usługi projekto-
wania na zamówienie, usługi projektowania techniczne-
go związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, 
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 
usługi w zakresie projektowania budynków.

(210) 514046 (220) 2020 05 28
(731) MEDIANUS PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Canntabiol

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 marihuana do celów medycznych.

(210) 514067 (220) 2020 05 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE GALFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALFARM TERAPIA SZYTA NA MIARĘ

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty lecznicze, 
substancje farmaceutyczne, leki dla ludzi, suplementy 
diety do celów leczniczych, farmaceutyczne substancje 
do sporządzania leków recepturowych, surowce farma-
ceutyczne, surowce farmaceutyczne do receptury ap-
tecznej, leki weterynaryjne, 35 reklama, usługi handlu 
hurtowego i detalicznego surowcami farmaceutycznymi, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa surowców farmaceutycz-
nych do receptury aptecznej, 44 usługi farmaceutyczne, 
usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceu-
tyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, 
usługi lecznicze.

(210) 514073 (220) 2020 05 28
(731) ŚWIERŻEWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) viratrack
(510), (511) 5 preparaty do dezynfekcji powietrza, 37 zwal-
czanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja, dezynfekcja 
budynków zapobiegająca plagom bakterii, dezynfekcja 
pomieszczeń, 40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza 
i wody.

(210) 514074 (220) 2020 05 28
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL LIFT

(531) 26.11.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 514093 (220) 2020 05 29
(731) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERO

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toa-
letowe, balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, środki do czyszczenia 
zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
szampony, bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], olejki do perfum i zapachów, produkty perfume-
ryjne, mydło dezodoryzujące, detergenty, inne niż do użyt-
ku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 



Nr  ZT31/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

medycznych, maski kosmetyczne, mydła, olejki eteryczne, 
płyny do pielęgnacji włosów, woda perfumowana, zestawy 
kosmetyków, 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, konopie indyjskie 
do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty witamino-
we, suplementy diety zawierające białko, konopie indyjskie 
do celów medycznych, olejki lecznicze, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, 
błonnik pokarmowy, mydła antybakteryjne, mydła dezynfe-
kujące, 29 nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, 31 nasio-
na, rośliny konopi.

(210) 514095 (220) 2020 05 29
(731) MEDSENGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) medsenger
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość, usługi informacji me-
dycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
medyczne, usługi opieki medycznej, usługi informacji 
w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa me-
dycznego, usługi pomocy medycznej, usługi informacji 
medycznej.

(210) 514099 (220) 2020 05 29
(731) MEDSENGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Mij Likar
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość, usługi informacji me-
dycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
medyczne, usługi opieki medycznej, usługi informacji 
w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa me-
dycznego, usługi pomocy medycznej, usługi informacji 
medycznej.

(210) 514110 (220) 2020 05 29
(731) CZAPLA ADRIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADAJESZ.PL

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 doręczanie paczek przez kuriera, dostarcza-
nie poczty i usługi kurierskie, dostarczanie towarów przez 
kuriera, dostawa paczek przez kuriera, dostawa towarów 
poprzez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi ku-
rierskie, transport drogą kurierską, usługi kurierskie doty-
czące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
wiadomości, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pa-
czek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi 
kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie 
w zakresie transportowania ładunków, dostarczanie pocz-
ty przez kuriera, dostarczanie korespondencji pocztą i/lub 

kurierem, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], zbiera-
nie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 
usługi w zakresie transportu towarów, usługi w zakresie 
transportu drogowego, wynajem pojazdów transporto-
wych na umowę, wynajem pojazdów transportowych, 
usługi transportu żywności, usługi transportu pojazdami 
silnikowymi, usługi transportu pojazdami, usługi trans-
portu samochodami silnikowymi, usługi transportowe, 
usługi transportu bagażu, usługi transportu drogowego, 
usługi transportu drogowego ładunków, usługi transpor-
tu ładunków, transport samochodowy, transport towarów, 
transport towarów w warunkach chłodniczych, transport 
przedmiotów wartościowych, transport przeprowadzko-
wy za pomocą furgonetek, transport odzieży, transport 
owoców, transport paczek, transport lądowy, transport ła-
dunków, transport ładunku pojazdem lądowym, transport 
i dostawy towarów, transport książek, transport kwiatów, 
transport chłodniczy towarów mrożonych, transport chłod-
niczy towarów zimnych, transport dokumentów, transport 
drogowy, transport drogowy farmaceutyków, transport 
drogowy ładunków, transport drogowy tekstyliów, trans-
port dzieł sztuki, transport, transport bagażu, transport 
bagażowy, transport bagażu pasażerów, transport baga-
żu podróżnego, organizowanie transportu, organizowanie 
transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, 
organizowanie transportu lądowego paczek, organizowa-
nie transportu bagażu, organizowanie transportu paczek, 
nocny transport paczek, odbieranie, transport i dostawa 
towarów, dokumentów, paczek i listów, odbiór, transport 
i dostawa towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą 
lądową, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży 
detalicznej.

(210) 514115 (220) 2020 05 29
 (310) 4386307 (320) 2019 12 23 (330) IN
(731) Chanel SARL, Genewa, CH
(540) (znak słowny)
(540) PARIS-MOSCOU CHANEL
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
skóry głowy, włosów lub paznokci, preparaty kosmetyczne 
do stosowania na skórę, skórę głowy, włosy lub paznokcie, 
mydła, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, 
woda toaletowa, płyny po goleniu, mydła do brody, pre-
paraty do golenia, olejki eteryczne, produkty do makijażu, 
kosmetyki, produkty toaletowe nie do celów medycznych, 
talk kosmetyczny, dezodoranty / antyperspiranty do użytku 
osobistego, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączo-
ne preparatami do usuwania makijażu, zmywacze do pa-
znokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, lakiery do paznokci, sztuczne 
paznokcie do użytku kosmetycznego, naklejane ozdoby 
do paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych pa-
znokci, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, środki odświeżające powietrze [zapachowe], mie-
szaniny zapachowe potpourri.

(210) 514140 (220) 2020 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WĘDLINY CHŁOPSKIE

(531) 07.01.09, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 514141 (220) 2020 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowny)
(540) DELISSO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia mierzące, wykrywają-
ce, monitorujące i kontrolujące, urządzenia do badań na-
ukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symula-
tory, sprzęt do nurkowania, magnesy, magnetyzery i dema-
gnetyzery, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, broń sieczna i obuchowa, narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, podno-
śniki, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użyt-
ku kuchennego, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konser-
wacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, mie-
szaniny pochłaniające kurz, smary, przemysłowe tłuszcze, 
woski i płyny, paliwa i materiały oświetleniowe, środki toa-
letowe, klejarki, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorą-
ce, urządzenia do przenoszenia i transportu, pompy, kom-
presory i dmuchawy, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachet-
nych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pako-
wania, metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, drobne wyroby metalowe, woda termalna, pre-
paraty witaminowe i mineralne, preparaty do kąpieli do ce-
lów medycznych, płynne opatrunki w sprayu, płyny do ce-
lów weterynaryjnych, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, lecznicze preparaty toaletowe, krople do oczu, wypo-
sażone apteczki pierwszej pomocy, opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, artykuły do karmienia i smoczki, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty 
do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współżycie 
seksualne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, urządzenia zabezpieczają-
ce, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 

produktami: urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, wosk krawiecki i szew-
ski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwni-
ków i tuszów, powłoki, barwniki, koloranty, pigmenty i tu-
sze, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, in-
strumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, trofea wykona-
ne z metali szlachetnych, trofea powlekane metalami szla-
chetnymi, sznury modlitewne, szkatułki ozdobne wykona-
ne z metali szlachetnych, srebrne dzieła sztuki, płytki iden-
tyfikacyjne z metali szlachetnych, pudełka z metali szla-
chetnych, puchary z metali szlachetnych, paciorki do me-
dytacji, ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, ozdob-
ne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, 
odznaki pamiątkowe, monety, dzieła sztuki z metali szla-
chetnych, dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, 
dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła 
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, bransoletki iden-
tyfikacyjne [biżuteria], bibeloty z brązu, artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pu-
dełka na zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, kamienie szla-
chetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, petardy, arty-
kuły pirotechniczne, części i akcesoria do pojazdów, pojaz-
dy i środki transportu, zapalniczki i zapalarki, urządzenia 
do opalania się, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, palni-
ki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia do susze-
nia, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klima-
tyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, filtry do użytku przemysłowe-
go i domowego, akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, niemetalowe zawieszki 
do obrazów, zawiasy niemetalowe, zatyczki do rur niemeta-
lowe, wkładki do zlewozmywaków, niemetalowe wieszaki 
na torby, niemetalowe wieszaki na rośliny, wachlarze, 
uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, uchwyty porce-
lanowe, uchwyty ceramiczne do mebli, niemetalowe ta-
bliczki na drzwi, przyssawki z tworzyw sztucznych, poręcze 
niemetalowe, pokrętła z tworzyw sztucznych [gałki], pod-
pory do roślin, podpory do drzew niemetalowe, podkładki 
z tworzyw sztucznych, niemetalowe osłony drzew, osprzęt 
do schodów z tworzyw sztucznych, niemetalowe ogra-
niczniki do szafek, odbojniki drewniane do drzwi, niemeta-
lowe haczyki wkręcane, wygięte, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: naroża ochron-
ne [nakładki] z tworzyw sztucznych, listwy wykonane 
z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, kółka 
do zasłon, krzyżyki dystansowe do płytek, krawędzie z two-
rzyw sztucznych do schodów, klamki do drzwi wykonane 
z tworzyw sztucznych, haki niemetalowe, haczyki na zasło-
ny prysznicowe, haczyki do ścian z materiałów niemetalo-
wych, gliniane uchwyty do szuflad, gałki szklane, niemeta-
lowe gałki do drzwi, elementy naroży na meble [nakładki 
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ochronne], nie z metalu, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: drążki do zasłon pryszni-
cowych, drewniane znaczniki do roślin, drewniane uchwy-
ty do szuflad, drewniane klamki drzwiowe, drewniane gałki 
do drzwi, zawory niemetalowe, niemetalowe zamki i klu-
cze, niemetalowe elementy złączne, osprzęt do drzwi, 
bram i okien, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich mate-
riałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: drabiny i ruchome schody, niemetalowe, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, niemetalo-
we drzwi, bramy, okna i osłony okienne, statuetki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton 
i marmur, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposaże-
nia, szelki do prowadzenia dzieci, skórzane etui na karty, 
skórzane aktówki na dokumenty, przemysłowe pojemniki 
opakowaniowe ze skóry, osprzęt do uprzęży, okładziny 
do mebli ze skóry, imitacje skóry, gryzaki ze skóry surowej 
dla psów, etykiety skórzane, etui na karty wykonane z imi-
tacji skóry, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, parasole i parasolki, laski, kijki marszo-
we i trekkingowe, laminowane materiały z tworzyw sztucz-
nych do ochrony powierzchni, folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w ogrodnictwie, folie przeciw promieniowaniu 
UV do samochodów, folie maskujące, arkusze polietyleno-
we do nakładania na szkielety konstrukcji ogrodniczych, 
arkusze polietylenowe do nakładania na glebę w celu po-
wstrzymania wzrostu chwastów, artykuły ozdobne [plakiet-
ki] wyrabiane z miki, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabia-
ne z gumy, statuetki wykonane z gumy, figurki wykonane 
z gumy, taśmy, paski i błony klejące, podkładki sprężyste 
z kauczuku, piankowe podpórki do kompozycji kwiato-
wych, paski z gumy do ochrony krawędzi mebli, osłony na-
rożników z gumy, gumowe ograniczniki otwarcia okna, 
osprzęt do schodów z kauczuku, gumowe uszczelki do sło-
ików, gumowe ograniczniki do drzwi, materiały do odnowy 
i naprawy opon, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: rury giętkie, rurki, przewody 
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: plomby, uszczelki i wypełnienia, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym za-
wory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie nie-
metalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły i materiały izolacyjne i za-
bezpieczające, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: wkładki papierowe do szuflad, 
perfumowane lub nie, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: worki na śmieci z papieru 
[do użytku domowego], utrzymujące wilgoć arkusze papie-
ru lub plastiku do pakowania żywności, transparenty z pa-
pieru, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 
torby na śmieci z papieru, torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnego papieru, śliniaki papierowe, pod-
kładki stołowe z papieru, papierowe wkładki perfumowane 
do szuflad, plakaty z papieru, papierowe serwetki do użyt-

ku domowego, papierowe podstawki, papierowe podkład-
ki do zmiany pieluszek, papierowe nakładki na deski sede-
sowe, papierowe parasolki do koktajli, papierowe koronki, 
papier serwetkowy, papier pergaminowy, papier do wykła-
dania półek, papier do pakowania żywności, papier chłon-
ny, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, osłony z pa-
pieru na doniczki, maty obiadowe tekturowe, jednorazowe 
pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, łopatki 
wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt do-
mowych, girlandy papierowe, filtry do wody z papieru, filtry 
do kawy papierowe, dekoracje na stół z papieru, chłonne 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chus-
teczki papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki 
celulozowe do celów kosmetycznych, chorągiewki papie-
rowe, bileciki stołowe, bibułka, bielizna stołowa papierowa, 
afisze i plakaty z papieru lub kartonu, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, papier i karton, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, materiały dru-
kowane, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, zapałki, waporyzatory osobiste 
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, ty-
toń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), arty-
kuły do użytku z tytoniem, napoje bezalkoholowe, prepara-
ty alkoholowe do sporządzania napojów, preparaty do pro-
dukcji napojów alkoholowych, cydr, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, piwo i produkty piwowarskie, ściółka dla zwierząt, 
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
przynęta niesztuczna, karmy i pasze dla zwierząt, wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, pokrycia 
ścian i sufitów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, zawieszki [nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], sztuczne owoce, 
warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, ar-
tykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
igły i szpilki entomologiczne, dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, wyro-
by tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, 
materiały tekstylne do filtrowania, przędza i nici, złączki nie-
metalowe, płachty papierowe ochronne, pokrycia z two-
rzyw sztucznych używane jako folie malarskie, osłony płó-
cienne na rośliny, osłony przeciwkurzowe, torby i worki 
do pakowania, przechowywania i transportu, taśmy i pasy, 
sieci, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, 
liny, linki i sznury, materiały do wyściełania i wypychania, 
zraszacze, wsporniki do podtrzymywania kwiatów donicz-
kowych, wazy nie z metali szlachetnych, wazony, uchwyty 
do bukietów, terraria domowe do uprawy roślin, tace 
do wysiewu nasion, szczotki do trawników, strzykawki 
do roślin, stojaki na kwiaty, spryskiwacze, rękawice ogrodni-
cze, pojemniki na kwiaty, pojemniki na kompost do użytku 
domowego, pojemniki do przesadzania roślin, podstawki 
pod doniczki na kwiaty [spodki], podpórki, uchwyty 
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], osłony na doniczki 
nie z papieru, misy na rośliny, kosze na rośliny, konewki, gli-
niane donice, donice z tworzyw sztucznych, dysze do węży 
zraszających, donice szklane, donice ceramiczne, zgrzebła, 
wanienki dla ptaków, urządzenia nieelektryczne do czysz-
czenia łap zwierząt domowych, szufelki do sprzątania od-
chodów zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domo-
wych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domo-
wych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, pojemniki z two-
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rzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt do-
mowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, 
niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci 
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, miski na karmę 
i wodę dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt do-
mowych, koryta, klatki dla zwierząt domowych, klatki dla 
ptaków, karmniki dla ptaków, elektroniczne dozowniki po-
karmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania w ku-
wetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, czerpaki do kar-
my dla psów, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, 
akwaria i wiwaria, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwem handlowym, organizowanie sieci sklepów, również 
na zasadzie franczyzy.

(210) 514142 (220) 2020 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA MARKA

(531) 06.01.02, 25.01.15, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny, 30 sól, przy-
prawy i dodatki smakowe.

(210) 514144 (220) 2020 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturo

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 514145 (220) 2020 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOD STRZECHY

(531) 07.01.09, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 514151 (220) 2020 05 29
(731) BELLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
POZNAŃ

(540) (znak słowny)
(540) BELLANA
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, bielizna pościelowa 
i koce, bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel, koce do użytku na wolnym powietrzu, 
jedwabne koce na łóżka, koce [podkłady] na materace, koce 
do łóżeczek dziecięcych, koce dla niemowląt, koce na kana-
pę, koce piknikowe, koce bawełniane, koce jedwabne, koce 
wełniane, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie 
domowym, bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, 
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa 
i stołowa, kapy na łóżka, kocyki dziecięce, poszewki na koł-
dry, poszewki na poduszki, przykrycia na łóżka, tekstylia, tek-
stylia do sypialni, 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież dla małych 
dzieci, czapki jako nakrycia głowy, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 514153 (220) 2020 05 29
(731) AMBIOTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztombergi
(540) (znak słowny)
(540) HYDRO-VIGOR AMBIOTECO
(510), (511) 1 syntetyczne nawozy, nawozy, płynne nawozy, 
nawozy chemiczne, nawozy mineralne, mieszanki nawozów, 
nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, che-
mikalia używane w rolnictwie, polimery absorbujące ciecze 
do użytku w rolnictwie, środki do uzdatniania gleby do ce-
lów rolniczych, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, środki regulujące wzrost roślin do użytku rol-
niczego, kwasy stosowane w rolnictwie, alkaloidy do celów 
rolniczych, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], 
geny nasion do produkcji rolniczej, nawozy i produkty che-
miczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy sztuczne 
do użytku w rolnictwie, chemikalia do użytku w powlekaniu 
nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycy-
dy, środki przeciwpasożytnicze], substancje odżywcze [na-
wozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.
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(210) 514158 (220) 2020 06 01
(731) AM&HP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOPOWER

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, granulki drzewne do ogrzewania [pa-
liwo], granulki skompresowanego włókna wytwarzane z ro-
ślin do użytku jako paliwo, wióry drewniane do użytku jako 
paliwo, paliwo z biomasy, pellety i brykiety z prasowanych 
wiórów drewnianych lub torfu.

(210) 514161 (220) 2020 06 01
(731) AM&HP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM&HP

(531) 01.15.01, 05.01.01, 05.01.05, 05.01.10, 27.05.01, 24.17.25, 
29.01.14

(510), (511) 4 paliwa, granulki drzewne do ogrzewania [pa-
liwo], granulki skompresowanego włókna wytwarzane z ro-
ślin do użytku jako paliwo, wióry drewniane do użytku jako 
paliwo, paliwo z biomasy, pellety i brykiety z prasowanych 
wiórów drewnianych lub torfu, 19 drewno, tarcica, drewno 
półobrobione, słupy drewniane, 31 drewno surowe, 40 ob-
róbka drewna, usługi tartaków.

(210) 514176 (220) 2020 06 01
(731) LABSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ONIA
(510), (511) 44 usługi psychologów, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi psychologów on-line, usługi wsparcia 
psychologicznego przez Internet.

(210) 514184 (220) 2020 06 01
(731) KRAJEWSKI MATEUSZ ANDRZEJ TWARDA GUMA, 

Kozerki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TWARDA GUMA

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej opon, usługi 
sprzedaży detalicznej opon, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 37 usłu-
gi zabezpieczania przed korozją, zabezpieczanie pojazdów 
silnikowych przed korozją, usługi zabezpieczania podwozia 
pojazdu przed korozją, malowanie metalowych powierzchni 
w celu zapobiegania korozji, usuwanie rdzy, zabezpieczanie 
pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie pojazdów silnikowych 
przed rdzą.

(210) 514185 (220) 2020 06 01
(731) CS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sulechów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS SERVICE

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 naprawa pojazdów, czyszczenie pojazdów, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, lakierowanie, 
obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, wul-
kanizacja opon, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych.

(210) 514188 (220) 2020 06 01
(731) CS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sulechów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS SERVICE

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 naprawa pojazdów, czyszczenie pojazdów, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, lakierowanie, 
obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, wul-
kanizacja opon, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych.
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(210) 514234 (220) 2020 06 02
(731) DYBCZYŃSKI PAWEŁ, Górki Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S sicuroLogistics

(531) 26.04.02, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi agencji spedycyjnej, usługi doradcze 
w zakresie magazynowania towarów, wynajem magazy-
nów, wynajem miejsc magazynowych, wynajem przestrze-
ni magazynowej, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek 
i pojemników do magazynowania i transportu, magazy-
nowanie towarów, transport ładunku pojazdem lądowym, 
transport lądowy, usługi transportu lądowego krajowego 
i międzynarodowego towarów, usługi składowania, prze-
ładunku, dystrybucji i przechowywania ładunków, usługi 
frachtowe, logistyka transportu, usługi dostarczania i udzie-
lania informacji dotyczących transportu, spedycji, logistyki, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
transportu lądowego.

(210) 514268 (220) 2020 06 02
(731) L.D.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 08.05.01, 08.05.02, 
08.05.25

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem / 
catering /, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi 
barowe.

(210) 514273 (220) 2020 06 02
(731) KĄDZIELA MAGDALENA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKU BOX

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.24
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista 
i wyroby z tych materiałów do pakowania: pudełka, pudła 
klapowe i fasonowe, formatki, kątowniki ochronne, narożniki, 

koszyki, pojemniki, przekładki, skrzynki, tacki, torby, torebki, 
woreczki, rożki do pakowania, opakowania do butelek, torby 
na śmieci, wyroby z tektury w technologii plastra miodu: pa-
lety ładunkowe, skrzynio - palety, przekładki i taśmy przekład-
kowe, wypełnienia, wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, 
obwoluty i przekładki, rury tekturowe, wyroby z papieru i/lub 
tektury: papier makulaturowy, papier do pakowania: parafi-
nowany, pergaminowy, srebrny, ręczniki papierowe, serwetki 
papierowe toaletowe, papierowe artykuły piśmienne, druki, 
foldery reklamowe, informatory, ulotki, plakietki i etykiety 
papierowe, taśmy papierowe, taśmy samoprzylepne do ce-
lów papierniczych, tapety, wyroby z tworzyw sztucznych 
do pakowania: pojemniki z tworzyw sztucznych, wytłoczki 
na owoce, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami po-
wietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie.

(210) 514282 (220) 2020 06 02
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buy poland

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu negocjacji 
i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlo-
we, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, 
41 organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, 
sympozjów, konkursów.

(210) 514295 (220) 2020 06 02
(731) OK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUSION Spices

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.05.03, 27.05.24
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
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oleje i tłuszcze jadalne, przetworzona cebula, czosnek, szalot-
ka, szczypiorek, papryka chili, przetworzone jadalne nasiona 
i jagody, przetworzone skórki owocowe, skórka cytrynowa, 
skórka pomarańczowa, bulion, mieszanki do zup, dodatki ba-
zowe o smaku wołowiny i kurczaka, suszony seler i suszona 
cebula, mielona cebula, sól cebulowa, dodatki do dań, dipy 
i mieszanki dipów (sosy) do przekąsek, mieszanki do przygo-
towywania zapiekanek, dressingów i sosów do sałat i sałatek, 
dipów, sosów, sproszkowane mieszanki do przygotowywa-
nia sosów, sproszkowane mieszanki do przygotowywania di-
pów, sproszkowane mieszanki do przygotowywania zalew, 
sproszkowane mieszanki do przygotowywania ziemniaków, 
dodatki do dekorowania sałatek: prażony boczek, przetwo-
ry, pikle, dodatki do dekoracji sałatek, mianowicie posypka 
z cebuli prażonej, posypka z prażonego boczku, dania goto-
we przeznaczone do odgrzewania w domu, z wyłączeniem 
dań przygotowywanych do spożycia na miejscu w lokalu 
i sprzedawanych na wynos, mrożone owoce i warzywa: 
produkty spożywcze zawierające konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, a mianowicie: eks-
trakty, koncentraty, buliony, galaretki, kompoty, dżemy, prze-
twory jarzynowe, zupy, pomidory do celów kulinarnych, sok 
pomidorowy do celów kulinarnych, przyprawy warzywne, 
przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 kawa, herbata, ka-
kao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytu-
ty kawy, rozdrobnione przyprawy, mieszanki przypraw, roz-
drobnione zioła: mieszanki ziół, przyprawy w zalewie i mie-
szanki przypraw w zalewie: mieszanki przypraw i ziół w za-
lewie, przyprawy, sól z przyprawami, substytuty soli, chrzan, 
pieprz, pieprz mielony, ziarna pieprzu, papryka, musztarda, 
gorczyca, kminek rzymski, ziele angielskie, bazylia, sól selero-
wa, suszony seler, kminek, kminek mielony, nasiona kminku, 
kozieradka, kozieradka mielona, mieszanka garam masala, 
cynamon, cynamon mielony, laski cynamonu, nasiona cy-
namonu, anyżek, goździki, goździki mielone, imbir, kwas 
winowy, nasiona kminku rzymskiego, chili w proszku, gałka 
muszkatołowa, majeranek, mięta, oregano, zielona pietrusz-
ka, liście laurowe, kardamon, pączki drzewa cynamonowe-
go, ziarna selera, kolendra, mielona kolendra, liście kolendry, 
nasiona kolendry, ziarno kminu, koper, ziarno kopru, fenkuł, 
nasiona fenkułu. siekana lub mielona cebula, cebula suszo-
na, liście laurowe, sól cebulowa, rozdrobnione chili, szczy-
piorek, cukier cynamonowy, pieprz, curry, grzyby w prosz-
ku i curry w proszku, mieszanki curry, mieszanki czosnku 
i produkty czosnkowe, chleb czosnkowy, płatki czosnkowe, 
czosnek mielony, pieprz czosnkowy, sól czosnkowa, jałowiec 
(do żywności) gałka muszkatołowa, mielona gałka muszkato-
łowa, rozmaryn, szafran, szałwia, ziarno sezamowe, estragon, 
tymianek, szafran indyjski, laski wanilii, jadalne dekoracje tor-
tów, ciast i ciasteczek, mieszanki przypraw, ekstrakty (inne 
niż olejki esencjalne) do stosowania jako przyprawy do żyw-
ności, olejki do aromatyzowania żywności (nie będące olej-
kami esencjalnymi), proszek do pieczenia, soda do pieczenia, 
ziarno wanilii, sproszkowana wanilia, marynaty i mieszanki 
marynat, przyprawione polewy do mięsa, ryb, drobiu, dzi-
czyzny i warzyw, sosy i mieszanki sosów, majonez, majonez 
aromatyzowany, dressingi do sałat i mieszanki dressingów 
do sałat, sosy i mieszanki sosów, mieszanki do deserów, sło-
dycze, mieszanki do nadziewania, wzmacniacze aromatu 
do żywności, przybrania do sałatek, mianowicie mieszanki 
ziaren jadalnych, czosnku, chili, pomidorów, sera, pietruszki, 
szalotki, szczypiorku, soli, przypraw z owoców cytrusowych, 
preparaty do skruszania i zmiękczania mięsa, sproszkowane 
sosy, sosy, dipy, sproszkowane dipy, esencje do żywności, ryż, 

potrawy z ryżu, mąka ziemniaczana, produkty z ziemniaków, 
mieszanki do przygotowywania zapiekanek, sproszkowane 
mieszanki do ziemniaków, dania gotowe zapakowane do od-
grzewania w domu, z wyłączeniem dań przygotowywanych 
do spożycia na miejscu w lokalu i sprzedawanych na wynos, 
z wyłączeniem nadziewanych produktów piekarniczych 
i kanapek, sosy owocowe, zioła do przyprawiania, suszone 
zioła i zioła do zastosowań kulinarnych, mieszanki ziół, mie-
szanki ziół i przypraw, natka pietruszki, napoje na bazie kawy, 
herbaty, kakao, mleka, musztarda, przyprawy, sosy, sosy po-
midorowe, sosy do ryb, ketchup, sosy do sałatek i deserów, 
sos relish, majonezy, dressing, aromaty do żywności, gala-
retki owocowe, zioła konserwowane, przyprawy warzywne, 
31 ziarna zbóż, produkty ogrodnicze, rolnicze i leśne nie za-
warte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona ja-
dalne, naturalne rośliny i kwiaty, żywność dla zwierząt, świe-
że grzyby, świeże kwiaty jadalne, świeże zioła i rośliny aroma-
tyczne, 35 reklama, reklama w Internecie, administrowanie 
i zarządzanie w działalności handlowej, przetargi publiczne, 
eksport, import, promocja sprzedaży, pokazy towarów.

(210) 514356 (220) 2020 06 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) JUBILATKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, parówki.

(210) 514361 (220) 2020 06 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) BORYNY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 514366 (220) 2020 06 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) HETMAŃSKIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 514367 (220) 2020 06 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) HETMAŃSKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 514372 (220) 2020 06 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
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(540) HETMAŃSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 514424 (220) 2020 06 04
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.11, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.01
(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) 514426 (220) 2020 06 05
(731) BAŁKA KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PyCloud
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do aplika-
cji i serwerów internetowych.

(210) 514517 (220) 2020 06 08
(731) WRÓBEL BARBARA ALNAG, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ANLAG
(510), (511) 19 balustrady, boazerie, budowlane drewno, 
budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty nie-
metalowe, szkło budowlane, budowlane materiały niemeta-
lowe, kamień budowlany, budownictwo niemetalowe, ele-
menty konstrukcyjne, deski, drewno budowlane, półfabryka-
ty drewniane, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku 
domowego, drewno na profile, drewno użytkowe, drewno 
obrobione, drewno niemetalowe, futryny drzwiowe nieme-
talowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe 
niemetalowe, elementy drzwiowe, płyty niemetalowe, nie-
metalowe budowlane elementy wykończeniowe, figurki 
z kamienia, figurki z betonu lub marmuru, drzwi harmonij-
kowe, drzwi niemetalowe, wyroby kamieniarskie, kamień, 
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
marmur, odlewane niemetalowe formy, okładziny drzwio-
we, okładziny niemetalowe dla budownictwa, pamiątkowe 
tablice niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, 
podłogi deski, powłoki, materiały budowlane, słupy nieme-
talowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, projek-
towanie architektoniczne, aranżacja wnętrz, architektura 
przestrzeni, projektowanie budynków, 42 projektowanie de-
koracji wnętrz, doradztwo budowlane, projektowanie opa-
kowań, wykonywanie form nieużytkowych na rzecz osób 
trzecich (sztuka), wzornictwo przemysłowe.

(210) 514541 (220) 2020 06 09
(731) M&M KSIĘGI RACHUNKOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M&M KSIĘGI RACHUNKOWE

(531) 20.07.99, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość, doradztwo i in-
formacja dotycząca rachunkowości, doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie 
zwrotu podatku [rachunkowość], planowanie podatkowe 
[rachunkowość], przygotowanie skomputeryzowanej ra-
chunkowości, rachunkowość, rachunkowość, księgowość 
i audyt, rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunko-
wość, w szczególności księgowość, rachunkowość w zakre-
sie zarządzania kosztami, skomputeryzowana rachunkowość, 
skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skompu-
teryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], 
usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, rachun-
kowość komputerowa, usługi w zakresie księgowości i ra-
chunkowości, zarządzanie rachunkowością, usługi w zakresie 
rachunkowości śledczej, usługi rachunkowości w zakresie 
czesnego.

(210) 514551 (220) 2020 06 09
(731) ROSIAK HANNA AGENCJA REKLAMOWA R3, Konin
(540) (znak słowny)
(540) TUPTUŚ
(510), (511) 41 przedszkola, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 43 żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki 
dla osób starszych.

(210) 514557 (220) 2020 06 09
(731) PURA VIDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Pura Vida Social Club
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, rezer-
wacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, udo-
stępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, 
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji 
turystycznej za pomocą komputera, udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, informacja tu-
rystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, usługi biura 
turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi osobistych 
przewodników turystycznych, usługi doradztwa turystycz-
nego i informacji turystycznej, usługi przewodników tury-
stycznych oraz informacja o podróży, usługi przewodników 
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, 
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie 
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycie-
czek, 41 kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, 
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych zwią-
zanych z sektorem turystycznym, prowadzenie kursów edu-
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kacyjnych związanych z branżą turystyczną, publikowanie 
katalogów dotyczących turystyki, publikowanie przewod-
ników, map turystycznych, spisów i wykazów miast on-line 
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, usługi edu-
kacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczyn-
kowe, wydawanie przewodników turystycznych, 43 hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych 
dla przyczep turystycznych, domy turystyczne, usługi biur 
turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi 
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania 
tymczasowego, usługi w zakresie obozów turystycznych [za-
kwaterowanie].

(210) 514561 (220) 2020 06 09
(731) PIETRUSZKA MICHAŁ KACPER, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUEWOM

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 42 monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów kom-
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie 
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie 
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompute-
rowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych 
elektronicznych, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, 
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług 
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu 
technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, 
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycz-
nej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie za-
pasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udo-
stępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analiza pisma ręcznego [grafologia], anali-
za systemów komputerowych, badania dotyczące technolo-
gii telekomunikacyjnych, badania naukowe, chmura oblicze-
niowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania witryn internetowych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektro-
niczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kre-
dytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 

komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, me-
dyczne badania naukowe, miernictwo [pomiary], monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania 
danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usłu-
gi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmo-
wanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 514569 (220) 2020 06 09
(731) WSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezzi

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 płyny dezynfekujące [inne niż mydło].

(210) 514571 (220) 2020 06 09
(731) WSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezzimed

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne do celów medycznych.

(210) 514597 (220) 2020 06 10
(731) RAK AGATA, Studzienice
(540) (znak słowny)
(540) Wilk Miejski
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, obroże, smycze dla zwierząt.

(210) 514621 (220) 2020 06 10
(731) KULCZYCKI KACPER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVIDATA ODZYSKIWANIE DANYCH
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(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 42 odzyskiwanie danych komputerowych.

(210) 514698 (220) 2020 06 13
(731) SETHI RASHU, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 złotych sklep

(531) 18.01.19, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w odniesieniu do żywności, bezobsługowe usługi sklepu de-
talicznego w odniesieniu do napojów, sklepowe usługi deta-
liczne związane z dywanami, sprzedaż detaliczna kart przed-
płaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunika-
cyjnych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu treści multimedialnych, sprzedaż deta-
liczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detaliczne 
związane z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie 
materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowe-
go, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, 
które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego 
związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usłu-
gi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami mu-
zycznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfo-
nami, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, 
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu deta-
licznego związane z przyrządami do przygotowywania żyw-
ności, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających piwo, usługi handlu detaliczne-
go związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie-
rających żywność, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających cze-
koladki, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzy-
ki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych 
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi 

handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usłu-
gi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, 
usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi 
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodo-
wymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usłu-
gi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczy-
mi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, usługi handlu detalicznego związane z wózkami 
dziecięcymi, usługi handlu detalicznego związane z urzą-
dzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie akumulatorów, usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucz-
nych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurto-
wego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi 
klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla człon-
ków, usługi sklepów detalicznych on-line związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszcze-
nia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami gło-
wy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyroba-
mi papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z ty-
toniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszcze-
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nia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicz-
nymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wete-
rynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z insta-
lacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z de-

serami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z cze-
koladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży deta-
licznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące farb, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z sejfami, usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 514709 (220) 2020 06 14
(731) SETHI RASHU, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JYOTSNA I MADHUR KUCHNIA INDYJSKA ZASMAKUJ 

RÓŻNICY

(531) 11.03.05, 26.02.12, 26.02.16, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty 
nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, oleje i tłusz-
cze jadalne, potrawy gotowe, przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
oleje i tłuszcze, jaja ptasie i produkty z jaj, 30 cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże.

(210) 514728 (220) 2020 06 15
(731) PRUCHNICKI MICHAŁ TREE CAFE, Sopot
(540) (znak słowny)
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(540) LAS
(510), (511) 43 kawiarnie, restauracje.

(210) 514741 (220) 2020 06 15
(731) NOKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowny)
(540) ARTFOLL
(510), (511) 40 laminowanie, laminowanie arkuszy z two-
rzyw sztucznych, laminowanie drewna, laminowanie kart, la-
minowanie metali, laminowanie papieru, laminowanie płyt, 
laminowanie płytek metalowych, laminowanie substytutów 
drewna, laminowanie tafli szkła.

(210) 514749 (220) 2020 06 15
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN COSMETICS

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(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 paznokci, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor 
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązu-
jąco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kred-
ki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, ołówki 
do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, 
prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tu-
sze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, 
mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kre-
mie do mycia, mydła 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, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel 
do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, 
balsamy do stóp [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosme-
tyczne do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, kosme-
tyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilża-
jące, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, 
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kre-
my po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznok-
ci, maseczki do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczysz-
czające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki 
do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do cia-
ła, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pie-

lęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze 
serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, 
peelingi złuszczające 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 ce-
lów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry [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 włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżyw-
cze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki 
nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do wło-
sów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny 
do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty 
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny 
po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do ma-
sażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, 
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania maki-
jażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmety-
ków, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], 
dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, 
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do na-
kładania 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 nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelin-
gu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, 
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne fi-
gurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, 
pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpie-
lowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki wyko-
nane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielo-
we, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji cia-
ła, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, 
usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie infor-
macji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do-
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakre-
sie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pie-
lęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usług w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi 
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w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wi-
zażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 514750 (220) 2020 06 15
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN COSMETICS

(531) 27.05.01, 27.05.05
(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 paznokci, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor 
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązu-
jąco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kred-
ki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, ołówki 
do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, 
prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tu-
sze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, 
mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kre-
mie do mycia, mydła 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, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel 
do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, 
balsamy do stóp [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosme-
tyczne do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, kosme-
tyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilża-
jące, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, 
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kre-
my po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznok-
ci, maseczki do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczysz-
czające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki 
do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do cia-
ła, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pie-
lęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze 
serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, 

peelingi złuszczające 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 ce-
lów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry [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 włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżyw-
cze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki 
nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do wło-
sów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny 
do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty 
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny 
po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do ma-
sażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, 
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania maki-
jażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmety-
ków, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], 
dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, 
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do na-
kładania 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 nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelin-
gu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, 
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne fi-
gurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, 
pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpie-
lowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki wyko-
nane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielo-
we, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji cia-
ła, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, 
usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie infor-
macji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do-
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakre-
sie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pie-
lęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usług w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie 
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porad kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wi-
zażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 514751 (220) 2020 06 15
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN COSMETICS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(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 paznokci, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor 
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązu-
jąco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kred-
ki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, ołówki 
do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, 
prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tu-
sze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, 
mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kre-
mie do mycia, mydła 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, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel 
do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, 
balsamy do stóp [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosme-
tyczne do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, kosme-
tyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilża-
jące, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, 
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kre-
my po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznok-
ci, maseczki do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczysz-
czające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki 
do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do cia-
ła, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pie-
lęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze 
serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, 
peelingi złuszczające 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 ce-
lów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry [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 włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżyw-
cze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki 
nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do wło-
sów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny 
do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty 
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny 
po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do ma-
sażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, 
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania maki-
jażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmety-
ków, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], 
dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, 
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do na-
kładania 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 nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelin-
gu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, 
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne fi-
gurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, 
pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpie-
lowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki wyko-
nane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielo-
we, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji cia-
ła, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, 
usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie infor-
macji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do-
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakre-
sie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pie-
lęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usług w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycz-
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nych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wi-
zażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 514752 (220) 2020 06 15
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN COSMETICS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(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 paznokci, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor 
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązu-
jąco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kred-
ki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, ołówki 
do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, 
prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tu-
sze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, 
mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kre-
mie do mycia, mydła 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, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel 
do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, 
balsamy do stóp [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosme-
tyczne do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, kosme-
tyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilża-
jące, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, 
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kre-
my po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznok-
ci, maseczki do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczysz-
czające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki 
do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do cia-
ła, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pie-
lęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze 
serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, 
peelingi złuszczające 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 ce-
lów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry [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 włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżyw-
cze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki 
nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do wło-
sów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny 
do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty 
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny 
po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do ma-
sażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, 
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania maki-
jażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmety-
ków, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], 
dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, 
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do na-
kładania 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 nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelin-
gu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, 
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne fi-
gurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, 
pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpie-
lowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki wyko-
nane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielo-
we, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji cia-
ła, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, 
usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie infor-
macji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do-
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakre-
sie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pie-
lęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usług w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wi-
zażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
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usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 514772 (220) 2020 06 16
(731) KAMIŃSKA MONIKA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Beauty.ME
(510), (511) 44 usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wyko-
nywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, depilacja woskiem, doradz-
two dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, 
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety 
pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje do-
tyczące kosmetyków, manicure, usługi manicure, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, pielęgnacja urody, pielęgnacja uro-
dy dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez salo-
ny piękności, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa doty-
czącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa 
on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie 
makijażu, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, 
usługi koloryzacji brwi, usługi konsultacyjne dotyczące pie-
lęgnacji urody, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania 
brwi, usługi pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, 
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w za-
kresie makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi ko-
smetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 514779 (220) 2020 06 16
(731) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.15
(510), (511) 1 mieszaniny i materiały chemiczne do użytku 
w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin, inne niż olejki ete-
ryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, dyspergatory 
pigmentu do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ro-
ślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herba-
ty do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół, inne niż 
olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, emul-
gatory do użytku w produkcji kosmetyków, kolagen stoso-
wany jako surowiec do produkcji kosmetyków, fermentowa-
ne otręby ryżowe do stosowania w produkcji kosmetyków, 
3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, esencje i olejki 

eteryczne, naturalne olejki eteryczne, perfumeryjne (produk-
ty -), esencjonalne (olejki -), roślinne olejki eteryczne, zmie-
szane olejki eteryczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
środki do higieny jamy ustnej, balsamy, inne niż do celów 
medycznych, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, 
5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 44 usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje doty-
czące kosmetyków.

(210) 514781 (220) 2020 06 16
(731) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.15, 27.05.01
(510), (511) 1 mieszaniny i materiały chemiczne do użytku 
w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin, inne niż olejki ete-
ryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, dyspergatory 
pigmentu do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ro-
ślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herba-
ty do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół, inne niż 
olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, emul-
gatory do użytku w produkcji kosmetyków, kolagen stoso-
wany jako surowiec do produkcji kosmetyków, fermentowa-
ne otręby ryżowe do stosowania w produkcji kosmetyków, 
3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, esencje i olejki 
eteryczne, naturalne olejki eteryczne, produkty perfumeryj-
ne, esencjonalne olejki, roślinne olejki eteryczne, zmieszane 
olejki eteryczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki 
do higieny jamy ustnej, balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, 5 suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, 44 usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje dotyczące 
kosmetyków.

(210) 514783 (220) 2020 06 16
(731) CEBEŃKO MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMAS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfro-
wa do pobrania, nagrania wideo z muzyką, dyski optyczne 
z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cy-
frowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna), 
dostarczona z Internetu, nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Interne-
tu, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarcza-
na z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na witrynach internetowych MP3, muzyka 
cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach.
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(210) 514785 (220) 2020 06 16
(731) ZIEMECKA ŻANETA FACE 2 FACE, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALIA OSY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.03.08, 02.03.23
(510), (511) 3 mydła, kostki mydła do mycia ciała, kremowe 
mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, 
mydła do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła 
do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecz-
nicze, mydła perfumowane, mydła toaletowe, mydła w pły-
nie, mydła w postaci żelu, mydło pielęgnacyjne, żel pod 
prysznic i do kąpieli, szampony do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, szampony z odżywką do włosów, 
szampony do włosów dla ludzi, odżywki do włosów, od-
żywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki nawilżające 
do włosów, olejki do odżywiania włosów, preparaty odżyw-
cze do włosów, krem do jasnej karnacji, krem do rak, krem 
do skórek wokół paznokci, krem do twarzy, krem do wło-
sów, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem 
z retinolem do celów kosmetycznych, kremy chłodzące 
do użytku kosmetycznego, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy 
do depilacji, kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, 
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kre-
my do paznokci, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do twa-
rzy do użytku kosmetycznego, kremy kojące do użytku ko-
smetycznego, kremy konserwujące do skóry, kremy kory-
gujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do skóry 
suchej, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne 
do rąk, kremy na noc, kremy na dzień, kremy nawilżające, 
kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy 
ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane, kremy 
pod prysznic, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy 
przeciwzmarszczkowe, kremy ujędrniające skórę, kremy 
wybielające do skóry, kremy złuszczające, nielecznicze kre-
my do stóp, balsam do ciała, balsam do włosów, balsam 
odżywczy, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy 
do rąk, balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy 
do stóp, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, 
balsamy oczyszczające, nielecznicze balsamy, kosmetyczne 
środki nawilżające, mleczka nawilżające, nawilżacze do skó-
ry, perfumy, naturalne środki perfumeryjne, perfumowane 
wody toaletowe, preparaty perfumeryjne, woda perfumo-
wana, woda toaletowa, wody kolońskie, dezodoranty, dez-
odoranty przeciwpotne, dezodoranty dla ludzi, dezodoran-
ty do stóp, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty 
do użytku osobistego, dezodoranty do użytku osobistego, 
w postaci sztyftów, dezodoranty i antyperspiranty, dez-
odoranty w sprayu dla kobiet, nielecznicze antyperspiranty, 
antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku 
osobistego, maska do ciała w proszku [do użytku kosme-
tycznego], kosmetyczne maski błotne, maski do pielęgnacji 
włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, maski do cia-
ła w płynie [do użytku kosmetycznego], kosmetyki do sa-

moopalania, preparaty samoopalające [kosmetyki], kremy 
samoopalające [kosmetyki], balsamy samoopalające [ko-
smetyki], preparaty kosmetyczne do samoopalania, balsa-
my do opalania, balsamy po opalaniu, kosmetyczne emul-
sje do opalania, kremy do opalania, mleczko do opalania, 
olejki do nawilżania skóry po opalaniu, olejki do opalania, 
olejki do opalania do celów kosmetycznych, preparaty 
do opalania, olejki po opalaniu [kosmetyki], preparaty 
do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, prepa-
raty do sztucznego opalania, środki nawilżające po opala-
niu, żele do opalania, żele po opalaniu [kosmetyki], tonik 
do włosów, toniki do rozpylania, toniki do skóry, toniki 
do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, 
toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, 
toniki [kosmetyki], woda micelarna, kosmetyki w postaci 
płynów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], kremy 
do demakijażu, mleczka do demakijażu, płyny do demakija-
żu, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty do dema-
kijażu, preparaty do demakijażu oczu, środki do demakija-
żu, środki do demakijażu oczu, waciki nasączone środkami 
do demakijażu, żele do demakijażu, serum do celów ko-
smetycznych, nielecznicze serum do skóry, serum zapobie-
gające starzeniu się, serum do twarzy do celów kosmetycz-
nych, mgiełki do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, nie-
lecznicze peelingi do twarzy, peeling do stóp, peelingi 
złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi 
złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do celów ko-
smetycznych, peelingi złuszczające do ciała, pasta do zę-
bów, nielecznicze pasty do zębów, pasty wybielające 
do zębów, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawio-
ne substancji medycznych, nielecznicze płyny do płukania 
ust, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, płyny 
do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów i pły-
ny do płukania jamy ustnej, olejki do ciała w sprayu, olejki 
do ciała i twarzy, olejki do włosów, olejek do układania wło-
sów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, balsamy 
do ust, nielecznicze balsamy do ust, pomadki do ust, płyny 
do kąpieli w pianie, nielecznicze płyny do kąpieli, pieniące 
się płyny do kąpieli, mydła w płynie do kąpieli, mydło 
w płynie do kąpieli stóp, płyn do kąpieli, sole do kąpieli, 
sole zapachowe do kąpieli, kule do kąpieli nasączone ko-
smetykami, olejkami i barwnikami, płukanki do włosów 
[do użytku kosmetycznego], kremy z filtrem przeciwsło-
necznym, oliwki do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, pre-
paraty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], preparaty złusz-
czające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszcza-
jące do oczyszczania skóry [peelingi], 5 suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako su-
plementy diety, suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, suplementy diety składające się z amino-
kwasów, suplementy diety składające się z witamin, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki 
do picia będące suplementami diety, suplementy odżyw-
cze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplemen-
ty prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe su-
plementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mi-
neralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy die-
ty, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
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zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi, suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, su-
plementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy 
odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy die-
ty składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze 
składające się głównie z żelaza, suplementy diety składają-
ce się z pierwiastków śladowych, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczni-
czych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z grzybów, suplementy wzmacniające zawierające prepara-
ty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla re-
konwalescentów, mieszanki do picia w proszku będące su-
plementami diety o smaku owocowym, 44 usługi spa, usłu-
gi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosme-
tyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi ko-
smetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosme-
tycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usu-
wanie cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi do-
radztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usłu-
gi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, gabinety pielęgnacji skóry.

(210) 514786 (220) 2020 06 16
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPTAIN Jack ADVENTURE IN A BOTTLE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.01, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa.

(210) 514789 (220) 2020 06 16
(731) STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA STERILLE

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.04, 01.15.15
(510), (511) 7 urządzenia myjące, czyszczące i piorące, 
11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania.

(210) 514800 (220) 2020 06 17
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ASITALIP
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, pro-
dukty dietetyczne dla osób chorych, suplementy diety, leki 
dla ludzi, leki wzmacniające, leki ziołowe, leki weterynaryjne, 
pieczywo dla diabetyków, substytuty cukru dla diabetyków, 
żywność dla diabetyków.

(210) 514825 (220) 2020 06 17
(731) SZYMAŃSKA NADIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEPPERS GHOST CREATIVE ADMAKERS

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 filmy kinowe (produkcja-), produkcja filmów 
szkoleniowych, montaż filmów, produkcja filmów, realiza-
cja filmów animowanych, produkcja filmów animowanych, 
usługi produkcji filmów, produkcja filmów wideo, produkcja 
filmów, spektakli, pisanie scenariuszy filmowych, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, produkcja 
muzycznych filmów wideo, realizacja filmów w studiach, 
produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi filmo-
wania z powietrza, produkcja filmów innych niż reklamowe, 
projekcja filmów do celów technicznych, produkcja filmów 
w celach rozrywkowych, produkcja efektów specjalnych 
do filmów, sporządzanie napisów [np. do filmów], produkcja 
wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja filmów w ce-
lach edukacyjnych, produkcja filmowa, radiowa i telewizyj-
na, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, 
świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów 
wideo, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kine-
matograficznych.

(210) 514948 (220) 2020 06 21
(731) WAJDA MARIA INGENI SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 3 BEES
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie, edukacja 
[nauczanie], nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie 
wspomagane komputerowo, nauczanie muzyki za pomo-
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cą kursów korespondencyjnych, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, usługi 
szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, 
przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia z zakresu 
public relations, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, usługi 
szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultacyj-
ne związane ze szkoleniami pracowników, usługi eduka-
cyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
usługi szkolenia dla lekarzy, usługi szkolenia dla personelu 
medycznego.

(210) 514950 (220) 2020 06 21
(731) WAJDA MARIA INGENI SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.05.04, 26.05.11, 26.05.16, 29.01.02
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie, edukacja 
[nauczanie], nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie 
wspomagane komputerowo, nauczanie muzyki za pomo-
cą kursów korespondencyjnych, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, usługi 
szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, 
przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia z zakresu 
public relations, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, usługi 
szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultacyj-
ne związane ze szkoleniami pracowników, usługi eduka-
cyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
usługi szkolenia dla lekarzy, usługi szkolenia dla personelu 
medycznego.

(210) 514965 (220) 2020 06 19
(731) SKOWROŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RADIO WNET
(510), (511) 35 usługi promocyjne i reklamowe, 38 emisja 
programów radiowo - telewizyjnych, usługi agencji informa-
cyjnej, 41 produkcja, organizacja imprez rozrywkowych i kul-
turalnych, rejestrowanie nagrań.

(210) 514977 (220) 2020 06 22
(731) EVEREST SWISS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowny)
(540) Protecan Active
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 514982 (220) 2020 06 22
(731) TWOJE MARZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREAM ENERGY

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 7 generatory elektryczności.

(210) 514989 (220) 2020 06 22
(731) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YUSTIM
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 514991 (220) 2020 06 22
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) Azel-Drop
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki oftalmologiczne.

(210) 514992 (220) 2020 06 22
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) Azel-Drop Alergia
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki oftalmologiczne.

(210) 514994 (220) 2020 06 22
(731) CZAJKOWSKI MAREK, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aquana

(531) 01.15.15, 01.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 21 butelki, 32 wody mineralne, wody gazowane, 
napoje bezalkoholowe, woda [napoje].
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(210) 514999 (220) 2020 06 22
(731) CYTRYŃSKI MARIUSZ ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE 

I PCV, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUX

(531) 07.03.02, 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi i okna metalowe, profile metalowe 
okienne i drzwiowe, metalowe witryny sklepowe, szklane 
zabudowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w me-
talowych profilach, metalowe okna dachowe, metalowe 
okna świetlikowe, metalowe osłony okienne, urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi i okien, metalowe blokady 
do zamków na oknach, kratki wentylacyjne do montowania 
w oknach, metalowe kraty na okna, rolety metalowe, ognio-
odporne drzwi i okna metalowe, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, w tym niemetalowe okna i drzwi, profile nie-
metalowe dla budownictwa, profile niemetalowe okienne 
i drzwiowe, niemetalowe witryny sklepowe, szklane zabu-
dowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w niemetalo-
wych profilach szkło budowlane, szklane drzwi i okna, okna 
żaluzjowe niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, kra-
ty na okna niemetalowe, niemetalowe osłony okienne, okła-
dziny niemetalowe na okna, niemetalowe okna świetlikowe, 
niemetalowe okna dachowe, rolety niemetalowe, ognio-
odporne drzwi i okna niemetalowe, oszklenie posiadające 
właściwości ognioodporne, 37 usługi naprawy drzwi, okien, 
witryn sklepowych, szklanych zabudów tarasów, balkonów, 
holi i przedsionków, naprawa żaluzji, rolet, okuć do drzwi 
i okuć okiennych, montaż drzwi, okien, witryn sklepowych, 
szklanych zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków, 
montaż folii okiennych, żaluzji okiennych, okuć do drzwi, 
okuć okiennych, żaluzji i rolet.

(210) 515000 (220) 2020 06 22
(731) SUMARA MATEUSZ MATEUSZ SUMARA - RAMZES 

STUDIO, Zgłobice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, nagra-
nia wideo z muzyką, do pobrania, nagrania multimedialne, 
nagrania muzyczne na taśmach, pliki muzyczne do pobie-
rania, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagra-
nia muzyczne w postaci płyt, nagrania muzyczne w formie 

dysków, dzwonki telefoniczne [do pobierania], muzyczne 
nagrania dźwiękowe, cyfrowe taśmy audio, kasety taśmowe 
audio, płyty winylowe, 35 usługi w zakresie zarządzania biz-
nesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, 
promowanie koncertów muzycznych, promowanie muzyki 
innych poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednic-
twem witryn internetowych, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz muzyków, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do ce-
lów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do ce-
lów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych 
w zakresie działalności artystycznej, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
nagrania audio i wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, 
muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, nagrania multimedialne, nagrania 
muzyczne na taśmach, pliki muzyczne do pobierania, na-
grane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, nagrania muzyczne w formie dysków, 
dzwonki telefoniczne [do pobierania], muzyczne nagrania 
dźwiękowe, cyfrowe taśmy audio, kasety taśmowe audio, 
płyty winylowe, odzież, nakrycia głowy, bluzki, bluzy z kap-
turem, spodenki, spodnie, stroje sportowe, t-shirty z krótkim 
rękawem, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, akceso-
ria odzieżowe, kubki, 38 nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, transmisje 
internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwię-
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie 
bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomo-
cą telekomunikacji, transmisja publikacji elektronicznych  
on-line, 41 usługi studiów nagrań, wynajem studiów nagrań, 
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, usługi w za-
kresie muzycznych studiów nagrań, mastering płyt, usługi 
miksowania muzyki, realizacja nagrań audiowizualnych, reali-
zacja nagrań fonograficznych, edycja nagrań wideo, edycja 
nagrań audio, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja filmów wideo, produkcja graficz-
nych fragmentów filmowych, produkcja muzyczna, produk-
cja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowi-
zualnych, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn 
internetowych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, 
nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie obróbki po-
produkcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 
informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, muzyczne usłu-
gi wydawnicze, publikacje multimedialne, publikowanie pio-
senek, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
realizacja rozrywki na żywo, realizacja imprez rozrywkowych 
na żywo, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny 
muzyki, nie do pobrania, usługi pisania tekstów, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, produkcja filmów, pro-
dukcja piosenek do filmów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wydarzeń 
muzycznych, komponowanie muzyki dla osób trzecich, do-
starczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, impresariat 
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artystyczny, organizowanie wydarzeń muzycznych, organi-
zowanie występów muzycznych na żywo, udzielanie infor-
macji w dziedzinie muzyki, zarządzanie stroną artystyczną 
występów muzycznych.

(210) 515001 (220) 2020 06 22
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) po stronie zdrowia
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma 
[periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, indeksy, sko-
rowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, katalogi, ko-
miksy, koperty, książki, makiety, mapy, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki [notesy], pa-
pier, prospekty, rysunki, skoroszyty, ulotki, zakładki do książek 
i do stron, zawiadomienia, zeszyty do pisania lub rysowania, 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 te-
lekomunikacja.

(210) 515011 (220) 2020 06 22
(731) TOMCZYK JOANNA BED&BATH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & bed&bath

(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 515017 (220) 2020 06 22
(731) FIRMA KABANOS KOJS MIROSŁAW 

 I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, 
Jabłonka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY Z GÓRALSKIM SMAKIEM

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.09, 26.01.12, 
26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 25.01.25, 27.05.01

(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, nieżywy, galerety mię-
sne, kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso konserwowe, mięso 
solone, smalec, szynka, wieprzowina.

(210) 515024 (220) 2020 06 22
(731) NIŻANKIEWICZ GRZEGORZ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) System od Góry w Dół
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], skoroszyty 
na dokumenty.

(210) 515033 (220) 2020 06 23
(731) PERALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do użyt-
ku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane 
do użytku weterynaryjnego, medyczne dodatki do żywności 
do użytku weterynaryjnego, mineralne suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, suple-
menty diety do celów weterynaryjnych, suplementy mineral-
ne do karmienia żywego inwentarza, suplementy odżywcze 
do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witamino-
we dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt 
domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wi-
taminami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami dla zwierząt, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z suplementami dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weteryna-
ryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami we-
terynaryjnymi, 41 publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie do pobrania], usługi wydawnicze, wydawanie 
gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za po-
średnictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie cza-
sopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(210) 515034 (220) 2020 06 23
(731) KŁYK WIKTOR SLAVIC GARDEN, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SLAVIC GARDEN

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.04.04, 26.04.13, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 20 meble ogrodowe wykonane z metalu, meble 
ogrodowe wykonane z drewna.

(210) 515037 (220) 2020 06 22
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda skin HELPER

(531) 01.15.15, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 3 kremy do rąk, maseczki do twarzy, preparaty 
do twarzy w sprayu, mgiełki do twarzy.

(210) 515041 (220) 2020 06 23
(731) FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXIT

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego, w tym komputerów i urządzeń peryferyjnych, kon-
serwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 
instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń radiowych, 
wykonywanie linii i instalacji elektrycznych, telekomunika-
cyjnych i radiokomunikacyjnych, montaż, naprawa i konser-

wacja instalacji fotowoltaicznych, naprawa narzędzi elek-
trycznych, naprawa artykułów gospodarstwa domowego, 
42 usługi projektowania informatycznego, doradztwo fa-
chowe w zakresie informatyki i sprzętu komputerowego, 
wynajem sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń 
biurowych.

(210) 515043 (220) 2020 06 09
(731) BOJDOŁ JULIA FEMPERIAL, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Femperial

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmi-
strzowskie i chronometryczne, 18 skóra i imitacja skóry, skóry 
zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy.

(210) 515052 (220) 2020 06 23
(731) LOVE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOVE CATERING
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, do-
stawa żywności, dostawa żywności i napojów przygotowa-
nych do spożycia, usługi w zakresie dostarczania żywności, 
41 prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, sport 
i fitness, szkolenia dla personelu w zakresie technologii 
i żywności, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia w za-
kresie obchodzenia się z jedzeniem, szkolenia z prezentacji 
żywności, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, 
udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi do-
radcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi edu-
kacyjne związane z technologią żywności, usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, usługi szkoleniowe związane ze spraw-
nością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, imprezy firmowe[zapewnianie jedzenia i napojów], 
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posił-
ków, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, 
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, kate-
ring obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, organizacja cateringu na impre-
zy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
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i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach wystawienniczych, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi cateringu 
zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi 
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywno-
ści, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
restauracyjne, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów 
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 
44 doradztwo dietetyczne, doradztwo medyczne w zakre-
sie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie dietetyki i od-
żywiania, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywie-
niowego, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, usługi dietetyków.

(210) 515059 (220) 2020 06 23
(731) GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowny)
(540) TARZANKI
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso i wędliny, mię-
so gotowe do spożycia.

(210) 515060 (220) 2020 06 23
(731) STASIO MAREK TEXTILCO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXTILCO

(531) 24.15.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.05.01, 26.11.01, 26.03.23, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 pasy do przenośników, pasy napędowe 
do przenośników, transporterów, taśmy przenośnikowe 
druciane, taśmy przenośnikowe z metalu, pasy napędowe 
(do maszyn), pasy napędowe do maszyn przemysłowych, 
siatki druciane do taśm przenośników, 40 obróbka i przetwa-
rzanie materiałów z tworzyw sztucznych.

(210) 515062 (220) 2020 06 23
(731) STASIO MAREK TEXTILCO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Textilco
(510), (511) 7 pasy do przenośników, pasy napędowe 
do przenośników, transporterów, taśmy przenośnikowe 
druciane, taśmy przenośnikowe z metalu, pasy napędowe 
(do maszyn), pasy napędowe do maszyn przemysłowych, 
siatki druciane do taśm przenośników, 40 obróbka i przetwa-
rzanie materiałów z tworzyw sztucznych.

(210) 515065 (220) 2020 06 23
(731) KULCZYŃSKI JULIAN NAJS CREAM, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) najs CREAM

(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.01.06, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosma-
kowe, lody mleczne, lody spożywcze, sorbety [lody], lody 
włoskie, lody owocowe, owocowe lody, lody truflowe, lody 
zawierające czekoladę, lody typu sandwich, jadalne lody 
owocowe, lody na patyku, lody z owocami, lody wodne [sor-
bety], lody bez mleka, sorbety [wodne lody], lody w proszku, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], lody o smaku czekolado-
wym, lody spożywcze i lód, lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], mieszanki na sorbety [lody], mrożone wy-
roby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci 
batonów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, ciasta 
lodowe, substytuty lodów, batony lodowe, lodowe słodycze, 
słodycze lodowe, desery lodowe, wyroby lodowe, lizaki lodo-
we, tort lodowy, rożki do lodów, polewy do lodów, mieszanki 
do lodów, napoje z lodów, lodowe wyroby cukiernicze, ja-
dalne rzeźby lodowe, preparaty aromatyczne do lodów, sub-
stancje do wiązania lodów, proszki do przygotowania lodów, 
błyskawiczne mieszanki do lodów, mieszanki do sporzą-
dzania lodów, proszki do sporządzania lodów, lizaki lodowe 
zawierające mleko, mieszanki do rożków lodowych, środki 
wiążące do lodów spożywczych, substytuty lodów na bazie 
soi, naturalne środki wiążące do lodów, mieszanki do sporzą-
dzania lodów wodnych, słodycze lodowe w postaci lizaków, 
lizaki lodowe o smaku mlecznym, produkty lodowe na ba-
zie soi, wafelki, wafelki w polewie czekoladowej, mieszanki 
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], aromaty 
naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne 
lub olejki eteryczne], 43 kawiarnia, usługi kawiarni, lodziarnie, 
usługi barów kawowych.

(210) 515068 (220) 2020 06 23
(731) CHĘCIŃSKA ANETA LODY MILANO, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODY MILANO

(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], spożywcze lody, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], lizaki lodowe, 43 obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
kawiarnie, restauracje.
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(210) 515078 (220) 2020 06 23
(731) ADAMSKI ZYGMUNT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRZYWOUSTY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, lody, 32 piwo, woda mineral-
na, woda gazowana, bezalkoholowe napoje gazowane, na-
poje owocowe i soki owocowe, 33 napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), wódka, 34 tytoń, przybory dla palaczy.

(210) 515088 (220) 2020 06 23
(731) CONSTRUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 11 klimatyzatory, w tym klimatyzatory pokojo-
we, przenośne, elektryczne, montowane przy oknach (do ce-
lów przemysłowych), filtry do klimatyzacji, agregaty klima-
tyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia 
jonizujące do oczyszczania powietrza, oczyszczacze po-
wietrza, kaloryfery elektryczne, elektryczne suszarki do rąk, 
instalacje i urządzenia do oczyszczania powietrza, w tym 
elektryczne i domowe oczyszczacze powietrza, stacjonar-
ne i ruchome urządzenia i przyrządy grzewcze, chłodnicze, 
suszące, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ogrzewacze powie-
trza olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą wodą, parą i elek-
trycznością, urządzenia grzewcze promiennikowe, grzejniki 
olejowe i gazowe, palniki olejowe i gazowe, kotły grzewcze 
i grzejniki przepływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elek-
trycznością, urządzenia do termicznego i katalitycznego do-
palania, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze 
powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania 
powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 
grzejniki centralnego ogrzewania, części do wyżej wymie-
nionych towarów, 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, te-
lewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: 
klimatyzatorów, w tym klimatyzatorów pokojowych, przeno-
śnych, elektrycznych, montowanych przy oknach (do celów 
przemysłowych), filtrów do klimatyzacji, instalacji i urządzeń 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powie-
trza, instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza, w tym 
elektrycznych i domowych oczyszczaczy powietrza, stacjo-
narnych i ruchomych urządzeń i przyrządów grzewczych, 
chłodniczych, suszących, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
ogrzewaczy powietrza olejowych, gazowych, ogrzewanych 
gorącą wodą, parą i elektrycznością, urządzeń grzewczych 
promiennikowych, grzejników olejowych i gazowych, palni-
ków olejowych i gazowych, kotłów grzewczych i grzejników 
przepływowych olejowych, gazowych i ogrzewanych elek-
trycznością, urządzeń do termicznego i katalitycznego do-

palania, urządzeń do chłodzenia powietrza, podgrzewaczy 
powietrza, osuszaczy powietrza, instalacji do filtrowania po-
wietrza, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, grzejników centralnego ogrzewania, 
agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów jako części insta-
lacji klimatyzacyjnych, wentylatorów elektrycznych do użyt-
ku osobistego, urządzeń jonizujących do oczyszczania po-
wietrza, oczyszczaczy powietrza, kaloryferów elektrycznych, 
elektrycznych suszarek do rąk, części do wyżej wymienio-
nych towarów, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy 
rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem bloga, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych.

(210) 515090 (220) 2020 06 24
(731) TIPME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) TipMe
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przekazy-
wania płatności bezgotówkowych, platformy oprogramo-
wania komputerowego do przekazywania płatności bezgo-
tówkowych, aplikacje mobilne do przekazywania płatności 
bezgotówkowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych do przekazywania płatności bezgotówkowych, 
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze do przeka-
zywania płatności bezgotówkowych.

(210) 515112 (220) 2020 06 24
(731) WAWRO MATEUSZ RESTAURACJA KURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURA BUFFALO WINGS

(531) 27.05.01, 03.07.03, 03.07.19
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi barów piwnych, usługi barów kawowych, usługi barów 
i restauracji, usługi barów z fajkami wodnymi, serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, 
stołówki, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi bu-
fetów 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, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie posił-
ków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, re-
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stauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedze-
niu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, serwowanie napojów w małych browarniach, 
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, bary, bary przekąskowe, bary 
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie 
ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i na-
pojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], 
kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywno-
ści, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, 
usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kola-
cyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji 
fast-food, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji 
serwujących tempurę, usługi restauracji sprzedających posił-
ki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracji wa-
shoku, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyj-
ne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restau-
racyjne świadczone przez hotele, usługi snack-barów, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów.

(210) 515113 (220) 2020 06 24
(731) KRAYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) KRAYNA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
w postaci kremów, kremy, emulsje i żele nawilżające, nie-
leczniczy krem do twarzy, kremy do twarzy, kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy 
na dzień, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy toni-
zujące [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki 
naturalne, kosmetyki naturalne – wegańskie, nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczko-
wej, krem przeciwzmarszczkowy, kremy ujędrniające skórę, 
kremy złuszczające, kosmetyki przeznaczone do suchej skó-
ry, kosmetyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do stosowania 
na skórę, krem bazowy, krem pod oczy, kremy dermato-
logiczne [inne niż lecznicze], kremy do odżywiania skóry 
do celów kosmetycznych, kremy korygujące, kremy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosme-
tyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy ochronne, 
5 kremy do stosowania na noc [lecznicze], leczniczy krem 
do twarzy, kremy lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skó-
ry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy nawilżające 
[preparaty farmaceutyczne], lecznicze kremy do skóry, lecz-
nicze kremy do ciała, lecznicze kremy ochronne, preparaty 
do leczenia trądziku, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprze-
daży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji 
następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, 
kosmetyki w postaci kremów, kremy, emulsje i żele nawilża-
jące, nieleczniczy krem do twarzy, kremy do twarzy, kremy 
do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-

ki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], 
kremy na dzień, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
tonizujące [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], kosmety-
ki naturalne, kosmetyki naturalne – wegańskie, nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczko-
wej, krem przeciwzmarszczkowy, kremy ujędrniające skórę, 
kremy złuszczające, kosmetyki przeznaczone do suchej skó-
ry, kosmetyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do stosowania 
na skórę, krem bazowy, krem pod oczy, kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], kremy do odżywiania skóry do ce-
lów kosmetycznych, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, 
kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy ochronne, kremy 
do stosowania na noc [lecznicze], leczniczy krem do twarzy, 
kremy lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy nawilżające [preparaty 
farmaceutyczne], lecznicze kremy do skóry, lecznicze kremy 
do ciała, lecznicze kremy ochronne, preparaty do leczenia 
trądziku.

(210) 515114 (220) 2020 06 24
(731) SZYMCZAK KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POSIHR
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, książki audio, nagrania 
audio i wideo, podręczniki szkoleniowe w formacie elektro-
nicznym, 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, drukowane 
materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne i instrukta-
żowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz 
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespon-
dencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następują-
cych towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, książki audio, nagrania 
audio i wideo, podręczniki szkoleniowe w formacie elek-
tronicznym, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, drukowane 
materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne i instruktażowe, 
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zasobów ludz-
kich, zarządzanie zasobami ludzkimi, audyt przedsiębiorstw, 
audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane z au-
dytem, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradz-
two i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profe-
sjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie 
stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, 
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwa-
mi, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo 
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w za-
kresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradz-
two w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zatrud-
nienia, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, 
konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, pomoc 
w zarządzaniu personelem, usługi konsultingowe związane 
z personelem, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy 
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płac, 41 produkowanie materiałów szkoleniowych rozpro-
wadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, do-
radztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo za-
wodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, 
kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organi-
zowanie szkoleń biznesowych, szkolenia biznesowe, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa 
zawodowego, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, 
publikowanie recenzji, organizowanie i prowadzanie konfe-
rencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, prowadzenie kursów edukacyj-
nych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, nauczanie dotyczące zarządza-
nia, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi 
przygotowujących do zatrudnienia, usługi edukacyjne dla 
kadry kierowniczej.

(210) 515129 (220) 2020 06 24
(731) SZWARC KAROLINA, SZWARC WOJCIECH, INVILLA 

NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVILLA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkanio-
we, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwe-
stowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieru-
chomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieru-
chomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nie-
ruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nierucho-
mości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania 
majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi 
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarcza-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w za-
kresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakre-
sie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w za-

kresie dzierżawy ziemi, doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynka-
mi handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszka-
niowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsię-
biorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieru-
chomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych 
z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi remon-
towe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków na zamówienie, budowa budynków przezna-
czonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części bu-
dynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, 
budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komer-
cyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, bu-
dowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robo-
tami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie 
budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, 
stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane, 
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i na-
prawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy 
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budyn-
ków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze 
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi 
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi 
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, 
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabry-
kowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami 
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
zarządzanie projektem budowy, działalność deweloperska.

(210) 515139 (220) 2020 06 25
(731) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD Invest
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(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, meta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 515159 (220) 2020 06 25
(731) ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDORIA MOT

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu.

(210) 515162 (220) 2020 06 25
(731) CRYSTAL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORDO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 drzwi metalowe, bramy garażowe metalowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 512164, 514153, 514779, 514781, 514989

3 503537, 506077, 509746, 510707, 511029, 511670, 512595, 513156, 513487, 513715, 513722, 513849, 513850, 
513856, 513857, 514074, 514093, 514115, 514749, 514750, 514751, 514752, 514779, 514781, 514785, 515037, 
515113

4 512227, 514158, 514161, 514749, 514750, 514751, 514752

5 500656, 503537, 504873, 511670, 512044, 513487, 513499, 513715, 513722, 513745, 513758, 514036, 514041, 
514046, 514067, 514073, 514074, 514093, 514569, 514571, 514779, 514781, 514785, 514800, 514977, 514991, 
514992, 515033, 515113

6 510688, 512739, 512744, 513069, 514999, 515139, 515162

7 509438, 514789, 514982, 515060, 515062

8 511029

9 503658, 511676, 512600, 512644, 512739, 513069, 513259, 513260, 513262, 513263, 513353, 513581, 513583, 
513591, 513593, 513989, 514033, 514424, 514426, 514783, 515000, 515090, 515114

10 511670, 512164, 512644, 513715, 513722, 514036, 514749, 514750, 514751, 514752

11 511281, 511335, 512164, 512468, 512595, 512739, 512744, 513069, 514789, 515088

12 515159

13 513336

14 511281, 514033, 515043

15 509438, 513581, 513591, 513593

16 503658, 506833, 509829, 511281, 512600, 513260, 513262, 513263, 513487, 513581, 513583, 513591, 513593, 
513596, 513632, 514273, 515001, 515024, 515114

18 503658, 511281, 512647, 514597, 515043

19 510688, 514161, 514517, 514999

20 508852, 511335, 512744, 515034

21 503016, 511029, 511281, 512744, 514033, 514749, 514750, 514751, 514752, 514994

24 511281, 512776, 514151, 514749, 514750, 514751, 514752

25 503658, 508245, 509829, 510274, 511281, 511435, 511676, 512776, 513259, 513260, 513262, 513263, 513353, 
513487, 513867, 514151, 515043

26 509438

28 503658, 506077, 508526, 509438, 510411, 511281, 513260, 513262, 513263, 513487, 513581, 513591, 513593

29 503537, 508096, 511449, 511450, 513252, 513300, 513499, 513622, 513706, 514002, 514093, 514140, 514142, 
514144, 514145, 514295, 514356, 514361, 514366, 514367, 514372, 514709, 515017, 515059

30 501047, 501052, 504873, 508096, 511449, 511450, 513137, 513138, 513252, 513487, 513706, 514002, 514142, 
514295, 514709, 515065, 515068, 515078

31 501047, 511449, 511450, 512278, 513706, 514093, 514161, 514295

32 508753, 511449, 511450, 513252, 513487, 513780, 514002, 514786, 514994, 515078

33 511950, 514002, 515078

34 513284, 513285, 513286, 513287, 513289, 514033, 515078
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35 506077, 508096, 508179, 508852, 509121, 509123, 509129, 509829, 509969, 509997, 510330, 510425, 510688, 
510936, 511003, 511281, 511335, 511449, 511450, 511676, 512076, 512179, 512227, 512278, 512380, 512396, 
512573, 512591, 512597, 512600, 512648, 512776, 513259, 513260, 513262, 513263, 513300, 513311, 513336, 
513487, 513499, 513583, 513632, 513789, 513828, 513866, 513985, 513986, 513988, 513989, 514002, 514003, 
514067, 514141, 514184, 514282, 514295, 514541, 514698, 514749, 514750, 514751, 514752, 514965, 515000, 
515001, 515033, 515088, 515113, 515114

36 508179, 509250, 512076, 512179, 512380, 512914, 513789, 513985, 513986, 513988, 514004, 515129

37 508179, 509250, 510688, 511335, 512380, 512507, 512887, 513789, 513985, 513986, 513988, 514042, 514073, 
514184, 514185, 514188, 514999, 515041, 515129, 515139

38 512380, 512600, 513260, 513262, 513263, 513605, 514424, 514965, 515000, 515001

39 511281, 512304, 512573, 512597, 513982, 513984, 514002, 514110, 514234, 514557, 515052

40 503537, 512396, 512776, 514073, 514161, 514741, 515060, 515062

41 502341, 503658, 508804, 509121, 509123, 509129, 509688, 509829, 510290, 510381, 510936, 511281, 512044, 
512380, 512573, 512591, 512595, 512597, 512600, 513260, 513262, 513263, 513326, 513327, 513336, 513487, 
513581, 513583, 513591, 513593, 513632, 513716, 513789, 513828, 513945, 513981, 513982, 513984, 513985, 
513986, 513988, 513989, 514004, 514282, 514551, 514557, 514749, 514750, 514751, 514752, 514825, 514948, 
514950, 514965, 515000, 515033, 515052, 515114

42 503358, 509121, 509123, 509129, 511335, 512076, 512380, 512591, 512600, 512739, 512744, 512776, 513069, 
513260, 513262, 513263, 513311, 513583, 513828, 513985, 513986, 513988, 514042, 514424, 514517, 514561, 
514621, 515041

43 487897, 511281, 511449, 511450, 512304, 512380, 513416, 513487, 513789, 513866, 513961, 513989, 514002, 
514268, 514551, 514557, 514728, 515011, 515052, 515065, 515068, 515112

44 509969, 510936, 512044, 512595, 513418, 513487, 513945, 514004, 514067, 514095, 514099, 514176, 514749, 
514750, 514751, 514752, 514772, 514779, 514781, 514785, 515052

45 512600, 512739, 512744, 513069, 513109, 513789, 513945, 514004
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#PosiłekDlaSeniora GRUPA WARSZAWA 512304

& bed&bath 515011

19 POŁUDNIK friendly connected 513828

3 BEES 514948

4FCAFÉ 514002

5 złotych sklep 514698

ADS GREEN 512507

agdeo 510330

ALUX 514999

AM&HP 514161

amazonia CENTRUM ZABAW DLA DZIECI 510290

AMAZONIA 510381

AMBER SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCAMBER SELECTION  
Do użytku w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience  
only use HEETS with IQOS STOP  
BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM  
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip  
Morris Polska Distribution sp. z o.o. 513287

ANDORIA   MOT 515159

ANGEL GREEN 513789

ANLAG 514517

ANSELO 508245

AQUA STERILLE 514789

Aquana 514994

ARTFOLL 514741

ASITALIP 514800

AVIDATA ODZYSKIWANIE DANYCH 514621

Azel-Drop Alergia 514992

Azel-Drop 514991

Be Happy 513583

Beauty.ME 514772

BELLANA 514151

BEYSTER MANUFACTURER OF INNOVATIVE  
FIRE no plastic no smog ONLY RENEWABLE  
MATERIALS 512227

Bielenda skin HELPER 515037

BIFIX KAC Herbatka 504873

BLUE SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku  
w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience,  
only use HEETS with IQOS STOP  
BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM  
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip  
Morris Polska Distribution sp. z o.o. 513289

BLUEWOM 514561

BŁONIE Smaki Mazowsza 513252

BOKIEM. 511676

BORYNY 514361

botanical origin 510707

BUD Invest 515139

buy poland 514282

Canntabiol 514046

CAPTAIN Jack ADVENTURE IN A BOTTLE 514786

cebedix 514041

Centreo 513311

CG 510274

CHAPSLUNCH 508096

Chmiele Nałęczowskie 508753

CS SERVICE 514185

CS SERVICE 514188

CZULAK JÓZEF KAROL 503537

DAMAC 508179

DELISSO 514141

Derma VIP 513418

DEYNN COSMETICS 514749

DEYNN COSMETICS 514750

DEYNN COSMETICS 514751

DEYNN COSMETICS 514752

dezzi 514569

dezzimed 514571

DIETOMAT 510936

dimedic 512044

Dłuuugie  rysowanki 510411

DOBRA MARKA 514142

e:mi edukacja: można inaczej 513716

EAGLES MC POLAND 502341

ECONATURALS 512648

ECOPOWER 514158

Elma Producent choinek sztucznych 509438

EMAS 514783

Eupsychia 513945
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Femperial 515043

FIXIT 515041

FRANCISZKAŃSKI ŚWIAT 513596

FUNDACJA 4F POMAGA 514004

FUSION Spices 514295

G GYM GLAMOUR 511435

GALFARM TERAPIA SZYTA NA MIARĘ 514067

GKS WYBRZEŻE 509829

Gozmak 512468

GREEN SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku  
w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience  
only use HEETS with IQOS STOP  
BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM  
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip  
Morris Polska Distribution sp. z o.o. 513285

GRIZOO 512278

HERITAGE POLAND GROUP 512380

HERO 514093

HETMAŃSKA 514367

HETMAŃSKI 514372

HETMAŃSKIE 514366

HEVERSON 515088

home4.pl NIERUCHOMOŚCI 512179

HOMOCYNE 500656

HYDRO-VIGOR AMBIOTECO 514153

IMPRESJE 510425

INVILLA 515129

IS italsmaki.pl 509997

Jassmine 513989

JBB Bałdyga BEST SELLER LUNCHEON  
MEAT KRÓLEWSKI 100% Polski Kapitał 513499

JĘDRZEJOWSKA SPÓŁKA MLECZARSKA  
OD 1903 513622

JUBILATKI 514356

JYOTSNA I MADHUR KUCHNIA INDYJSKA  
ZASMAKUJ RÓŻNICY 514709

K KROSLIFT 512887

KA-MEA 512647

Karolina Garczyńska karolinagarczynska.com 512776

KEBAYA 514268

KRAYNA 515113

kremówka królewska 487897

KRZYWOUSTY 515078

KUNKE POLIGRAFIA 512396

KURA BUFFALO WINGS 515112

KURIERKA KWIATOWA 514003

LANKO 510688

LAS 514728

LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL LIFT 514074

lipotris 514036

LODY MILANO 515068

LOFT 46 RESTAURACJA 513961

LOVE CATERING 515052

LVL UP MEDIA 511003

M&M KSIĘGI RACHUNKOWE 514541

medicatrix 509969

medsenger 514095

MedTech POLAND 509123

MedTech Poland 509129

MedTech Polska 509121

Mij Likar 514099

mitrahome Dorota Garczyńska 512914

MOC ODKRYWCÓW Rzeszowski Piknik Nauki  
i Techniki 6 czerwca 2020 RZESZÓW 509688

MODUS ARCHITEKCI 514042

MONTEVIDEO Tannat Merlot VINO TINTO  
SECO VINO DE URUGUAY  
Información sobre la bodega… 511950

Mozart Junior 513981

Multi-GUN 513336

NADAJESZ.PL 514110

NAGO 514779

NAGO 514781

najs CREAM 515065

NASZ TEATRZYK 513581

Naturell IMMUNO HOT 513722

naturo 514144

NEO TOOLS 512164

Niss - sept 513745

NISS-SEPT 513758

NOC ODKRYWCÓW 508804

nowoczesny warsztat 513632

OGRODZIENIEC SERCE JURY 511281

ONE OF US 512597

ONIA 514176

OP... 506833

OPEROBUS 513982

OPEROBUS 513984

OVERRICH 513259

OWOCE DO BIURA 513866

PAKU BOX 514273

PARIS-MOSCOU CHANEL 514115

PEPPERS GHOST CREATIVE ADMAKERS 514825

Perfect Lashes 511029

PIEKARNIA-CIASTKARNIA Bogdan Jarząb 501052

po stronie zdrowia 515001

PORDO 515162

POSIHR 515114

Protecan Active 514977

Protect Almusso 512644

Punkt kontaktowy Ex 503358

Pura Vida Social Club 514557
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PWDR 513156

PyCloud 514426

PZN 509250

QURATIVA 509746

R 515000

RADIO WNET 514965

RECEPTURA TRZYMANA POD KLUCZEM  
PIWNICZNE JASNE PIWO DOLNEJ  
FERMENTACJI JASNE PIWO TYPU LAGER,  
BOGATY I WYRAZISTY SMAK ZAWDZIĘCZA  
TRADYCYJNEJ METODZIE WARZENIA ZE  
SŁODU JĘCZMIENNEGO, CHMIELU ORAZ  
NIESKAZITELNIE CZYSTEJ WODY. 513780

Regiony NEXERY 513605

S sicuroLogistics 514234

seni 511670

SIENNA SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku  
w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience  
only use HEETS with IQOS STOP  
BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM  
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip  
Morris Polska Distribution sp. z o.o. 513286

SIŁA ROŚLIN silaroslin.pl 513487

SKARPETOHOLIK 513867

SLAVIC GARDEN 515034

spark Pay 512076

SPIN fabryka mebli 508852

SPOD STRZECHY 514145

SPRYTNE KLOCKI 513593

SRDK ARCHICOM STUDIO ŚRÓDKA 513988

SRDK ARCHITEKCI STUDIO ŚRÓDKA 513985

SRDK ARCHITEKCI STUDIO ŚRÓDKA 513986

STREAM ENERGY 514982

System od Góry w Dół 515024

SZKOŁY PARVA 513326

Szkoły PARVA 513327

TALIA OSY 514785

tan EXPERT 512595

TARZANKI 515059

TATRA ACTIVE CLUB 512573

TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego  
z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA 512739

TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia  
płaszczyznowego niskotemperaturowa  
KRAMARZ POLSKA 513069

teo Kids 513353

TEXTILCO 515060

Textilco 515062

THE CARLTON GRAND HOTEL KATOWICE 513416

The future of media is written in code 512600

THE ONE WEDDINGS & EVENTS 513109

TipMe 515090

TO TU! 513300

TOYS4eDU 513591

TRENDY GIFT.EU 514033

TUPTUŚ 514551

TVP Telewizja Naziemna 513260

TVP TELEWIZJA NAZIEMNA 513262

TVP TELEWIZJA NAZIEMNA 513263

TWARDA GUMA 514184

URBAN PICNIC 511449

URBAN PICNIC 511450

VetoSan 515033

viratrack 514073

virtual people kreowanie e-wizerunku 512591

VITAROL 513706

W.KRUK 1840 Black 513849

W.KRUK 1840 Blue 513856

W.KRUK 1840 Pure 513857

W.KRUK 1840 Rose 513850

Wawel Mieszanka Krakowska Wawel  
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 513137

Wawel Mieszanka Krakowska Wawel  
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 513138

WĘDLINY CHŁOPSKIE 514140

WĘDLINY Z GÓRALSKIM SMAKIEM 515017

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne 512744

Wilk Miejski 514597

YELLOW SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku  
w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience  
only use HEETS with IQOS STOP  
BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ  
NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano  
w UE. Philip Morris Polska  
Distribution sp. z o.o. 513284

YUSTIM 514989

ZAA-ZOO-LAA 506077

Zespół Młynów Jelonki 501047



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.

1260963 ATA (2020 06 04)
CFE: 24.01.05, 27.05.24, 29.01.12 13

1442784 Ottasilver (2020 06 22)
CFE: 27.05.01 35

1493128 Find Z (2020 05 11) 9
1512728 SUMMERHOUSE (2020 06 27) 33
1540303 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)

CFE: 03.07.16, 24.01.15, 27.05.02 43
1540309 CASA PETRU (2020 05 18) 33
1540313 EUTROZEN (2020 05 15, 2020 05 15) 5
1540319 atom ATOMY (2020 06 03, 2019 12 11)

CFE: 27.05.09, 28.03.00 3, 5, 29, 32
1540371 Rosa (2020 01 28)

CFE: 27.05.01 2, 16
1540379 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)

CFE: 03.07.17, 26.05.18 12
1540440 SWEETO (2020 02 05)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 30
1540450 ActOne Group (2020 06 11) 35, 42, 44, 45
1540473 VALOROSO (2020 04 06, 2019 12 30)

CFE: 03.07.17, 27.05.22, 29.01.12 9
1540506 (2020 02 10)

CFE: 28.03.00 29, 30
1540520 VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE Festivalul 

Vinului Moldovei CREAT PENTRU A FI SAVU-
RAT (2020 04 27, 2019 11 15)
CFE: 01.15.15, 01.17.11, 02.07.16, 
03.07.07, 19.07.25, 22.01.05, 25.01.25

16, 33, 
35, 41

1540572 vsm (2020 06 10)
CFE: 24.17.20, 27.05.09 1

1540710 (2020 05 08)
CFE: 03.07.04, 24.03.07 11

1540717 (2020 06 12)
CFE: 01.13.01 5

1540725 WOOSTAR (2020 05 08)
CFE: 27.05.01 8, 12

1540771 RightSign (2020 06 10)
CFE: 24.17.20, 27.05.07, 29.01.12 5, 10

1540807 ARTE EXTRA (2020 03 19, 
2019 09 19)

9, 38, 41

1540942 (2020 03 16)
CFE: 03.04.23, 24.11.25 7, 12, 35, 37, 40, 42

1540972 CULT STUDIOS (2020 02 19, 2019 10 24)
CFE: 27.05.24, 28.03.00 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 

24, 25, 35
1540975 chichery (2020 05 05, 2020 04 24) 29
1541017 NPC (2020 06 10) 42
1541031 Termish (2020 06 04)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 2, 3, 7, 8, 16
1541036 Rain beauty (2020 06 10)

CFE: 27.05.01 18
1541047 alya skin. (2020 04 16) 3, 35
1541062 gracz Natural Plant Fiber Product  

(2020 05 11)
CFE: 27.05.01, 28.19.00 21

1541071 SCALE AVIATION (2020 02 06)
CFE: 18.05.01, 27.03.01, 29.01.04 36, 39

1541102 SONGYA FOOD (2020 06 11)
CFE: 26.04.05, 27.05.17, 28.03.00 29

1541141 XGOLD (2020 05 29) 7
1541162 MYSTIQUE (2020 05 11)

CFE: 26.04.03, 26.05.01, 
26.07.25, 29.01.14

29, 30, 43



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1540572 

2  1540371, 1541031 

3  1540319, 1540972, 1541031, 1541047 

4  1540972 

5  1540313, 1540319, 1540717, 1540771 

7  1540942, 1541031, 1541141 

8  1540725, 1541031 

9  1493128, 1540473, 1540807, 1540972 

10  1540771 

11  1540710 

12  1540379, 1540725, 1540942 

13  1260963 

14  1540972 

16  1540371, 1540520, 1540972, 1541031 

18  1540972, 1541036 

20  1540972 

21  1541062 

24  1540972 

25  1540972 

29  1540319, 1540506, 1540975, 1541102, 1541162 

30  1540440, 1540506, 1541162 

32  1540319 

33  1512728, 1540309, 1540520 

35  1442784, 1540450, 1540520, 1540942, 1540972, 1541047 

36  1541071 

37  1540942 

38  1540807 

39  1541071 

40  1540942 

41  1540520, 1540807 

42  1540450, 1540942, 1541017 

43  1540303, 1541162 

44  1540450 

45  1540450



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.

501955 Atmodance Entertainment, LLC
2019 12 13 41

506995 Fox International Group Limited
2020 04 08 12

509504 Scorpions Musikproduktions- u. Verlagsge-
sellschaft mbH
2020 06 16 25, 35
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