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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 24 sierpnia 2020 r. Nr ZT34

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

BIULETYN  
Urzędu Patentowego

znaki towarowe



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) 495780 (220) 2019 02 11
(731) SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sc beauty clinic

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44  usługi kosmetyczne, usługi kosmetologiczne.

(210) 504220 (220) 2019 09 08
(731) EL-TECH BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL TECH BEŁCHATÓW Sp. z o.o.

(531) 01.15.03, 26.04.04, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
usługi elektryków, instalacja urządzeń elektrycznych, napra-
wa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji elektrycz-
nych, serwisowanie sieci elektrycznych, naprawa sprzętu 
elektrycznego, instalacja uziemienia elektrycznego, usługi 
układania przewodów elektrycznych, usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, naprawa i konserwacja generatorów ener-
gii elektrycznej, naprawa lub konserwacja elektrycznych 
urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów oświe-
tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, 
udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń 
elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń 
do zaopatrzenia w energię elektryczną, konserwacja i na-
prawa elektrycznych systemów uziemienia, instalacja anten 
satelitarnych, montaż i naprawa anten, montaż i naprawa 
anten satelitarnych, budowa infrastruktury łącznościowej, 
instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie 

systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości 
radiowej, konserwacja sprzętu łącznościowego, instalacja 
sprzętu komunikacyjnego, instalowanie urządzeń sieci ko-
munikacyjnych, konserwacja i naprawa systemów komu-
nikacyjnych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu 
komunikacyjnego, instalacja systemów telewizji przemysło-
wej, instalacja alarmów, usługi w zakresie instalowania alar-
mów, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamanio-
wych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawa 
alarmów, usługi w zakresie prac wysokościowych, 42 pla-
nowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie 
techniczne, badania projektów inżynieryjnych, planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
i opracowywanie sieci, opracowywanie projektów tech-
nicznych do projektów budowlanych, usługi zarządzania 
projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie wspomaga-
nego komputerem projektowania i rysunku technicznego, 
analizy wykonalności projektu, projektowanie analiz wyko-
nalności w zakresie projektów, sporządzanie raportów pro-
jektowych, badania dotyczące projektowania, usługi kon-
sultacyjne w zakresie projektowania, usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie 
projektowania technicznego, przygotowywanie raportów 
związanych z opracowaniami projektów technicznych 
do projektów budowlanych, projektowanie i opracowy-
wanie sieci dystrybucji energii, usługi projektowania w za-
kresie tworzenia sieci, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne dotyczące 
projektowania systemów łącznościowych, projektowanie 
systemów elektrycznych, usługi projektowania i planowa-
nia dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi testo-
wania systemów alarmowych i monitorujących, pomiary 
inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, 
usługi pomiarów technicznych, usługi oceny pomiarów, 
badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie inżynie-
rii elektrycznej, pomiary elektryczne, pomiary parametrów 
pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych 
typu AC, A i B, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary 
rezystancji izolacji, niskonapięciowe pomiary rezystancji, 
połączeń ochronnych i wyrównawczych, badania bez-
pieczeństwa urządzeń elektrycznych, badania rezystancji 
przewodu PE, badania rezystancji izolacji, badania prądu 
upływu, pomiary oświetlenia, pomiary oświetlenia, pomia-
ry oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych.

(210) 506470 (220) 2019 11 06
(731) Group Apex LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WINGED

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, korki do bu-
tów piłkarskich, okucia metalowe do butów, cholewki 
do obuwia.

(210) 507831 (220) 2019 12 09
(731) NEWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWMAX NM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.22

(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czcionki 
drukarskie, etykiety z papieru lub kartonu, kalendarze, kar-
ton, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, ma-
teriały drukowane, ołówki, papier, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], papier do pisania [listowy], podkładki na biurko, 
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, skoroszy-
ty, spinacze do papieru, segregatory na luźne kartki, torby 
papierowe, ulotki, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, biustonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowa-
ne, buty za kostkę, cholewki do obuwia, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, dzia-
nina [odzież], długie luźne stroje, kąpielówki, kombinezony 
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, podeszwy butów, rękawiczki, san-
dały, swetry, szale, 28 artykuły gimnastyczne deskorolki, chu-
sty do jogi, deski do pływania, dyski sportowe, nagolenniki 
[artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ochra-
niacze [części strojów sportowych], piłki do gier i zabaw, rę-
kawice do gier, worki treningowe, 36 agencje nieruchomości, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, czyszczenie 
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze-
wnątrz, czyszczenie odzieży, konsultacje budowlane, nadzór 
budowlany, prasowanie odzieży, wynajem sprzętu budowla-
nego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 39 dostar-

czanie paczek, dostawa towarów, informacja o transporcie, 
pakowanie towarów, przewożenie, składowanie towarów, 
spedycja, transport, wynajmowanie magazynów.

(210) 509194 (220) 2020 01 20
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) OLLO
(510), (511) 29  olej rzepakowy jadalny, konserwy rybne, 
dżemy, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, masło, 
margaryna.

(210) 509399 (220) 2020 01 24
(731) NEW ME CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Plewiska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW ME CLINIC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, zabiegi 
pielęgnacji urody, usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(210) 509587 (220) 2020 01 29
(731) ONEY BANK, Croix, FR
(540) (znak słowny)
(540) ONEYRATY
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
poprzez wydawanie kart lojalnościowych lub kart płatni-
czych, umożliwiających gromadzenie punktów poprzez 
zakupy oraz umożliwiających otrzymanie bonów upominko-
wych, ofert promocyjnych i przedmiotów upominkowych, 
36 ubezpieczenie, usługi finansowe, bankowość i sprawy 
monetarne, usługi finansowe i pożyczkowe, usługi płatności 
elektronicznych, usługi związane z kartami bankowymi, kre-
dytowymi, debetowymi i płatniczymi oraz innymi kartami 
lub czekami zapewniającymi korzyści finansowe, bankowość 
internetowa dostępna za pośrednictwem Internetu i wszel-
kiego rodzaju sieci telekomunikacyjnych, w tym za pośred-
nictwem telefonu komórkowego, wydawanie kart podarun-
kowych i tokenów podarunkowych, wydawanie kuponów 
rabatowych, wydawanie czeków podróżnych, doradztwo 
ubezpieczeniowe i finansowe, sponsoring finansowy, orga-
nizowanie płatności za dostarczanie prezentów i produktów 
lub wszelkiego rodzaju usług poprzez wydawanie, dystrybu-
cję i wymianę bonów upominkowych, biletów, czeków, ku-
ponów, bonów, kart przedpłaconych lub kart kredytowych 
lub innych środków płatniczych, w szczególności za pośred-
nictwem sieci komputerowych lub telefonu, bezpieczne 
płatności i finansowanie zapewniane przez telefon lub ter-
minal komputerowy, płatność za pomocą uwierzytelnienia 
biometrycznego, usługi finansowe związane z posiadaniem 
kart lojalnościowych lub kart płatniczych, usługi płatności 
kartami lojalnościowymi, usługi finansowe związane z pro-
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wadzeniem promocyjnych kuponów lojalnościowych, usługi 
związane z płatnością za pomocą promocyjnych kuponów 
lojalnościowych, emisja i zarządzanie finansowe środkami 
płatniczymi, w szczególności kuponami.

(210) 509876 (220) 2020 02 05
(731) TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESTAL TERM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalo-
we prefabrykowane elementy budowlane, niemetalowe ele-
menty budowlane w postaci płyt, nadproża niemetalowe, 
płyty betonowe, materiały budowlane i konstrukcyjne nie-
metalowe, bloczki ogniotrwałe niemetalowe, bloczki beto-
nowe, belki stropowe niemetalowe, belki betonowe, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, 
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, niemetalo-
we przewody kominowe do zastosowania w budownictwie, 
kominy niemetalowe, betonowe rury, betonowe ściany opo-
rowe, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, gotowe 
betonowe elementy budowlane.

(210) 510213 (220) 2020 02 14
(731) ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) psorax
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do ką-
pieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki ko-
smetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, 
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki 
czyszczące, środki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemow-
ląt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryj-
ne i zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
środki do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające 

leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi 
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, 
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty zioło-
we do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby 
medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zę-
bów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyj-
ne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty do pielęgnacji, 
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgna-
cji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, leczni-
cze preparaty do pielęgnacji urody.

(210) 510224 (220) 2020 02 14
(731) ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIGENES PHARMA

(531) 02.01.01, 02.01.03, 02.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 
26.01.20

(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do ką-
pieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki ko-
smetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, 
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki 
czyszczące, środki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemow-
ląt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryj-
ne i zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
środki do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające 
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leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi 
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia cho-
rób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecz-
nicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, 
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, 
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do le-
czenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażają-
ce, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty 
do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, 
lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 10 aparatu-
ra i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi han-
dlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody 
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach 
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych 
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność 
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe 
i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna hur-
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności 
napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toale-
towych produktów do higieny osobistej, sprzętu medycz-
nego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie 
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o po-
wyższych usługach.

(210) 510226 (220) 2020 02 14
(731) ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) archigenes pharma
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do ką-
pieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki ko-
smetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, 
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki 
czyszczące, środki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemow-
ląt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryj-
ne i zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
środki do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 

środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające 
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi 
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia cho-
rób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecz-
nicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, 
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, 
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do le-
czenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażają-
ce, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty 
do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, 
lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 10 aparatu-
ra i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi han-
dlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody 
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach 
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych 
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność 
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe 
i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna hur-
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności 
napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toale-
towych produktów do higieny osobistej, sprzętu medycz-
nego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie 
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o po-
wyższych usługach.

(210) 510409 (220) 2020 02 20
(731) RUTKOWSKI BOGDAN, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) KOTEL
(510), (511) 43 hotele dla zwierząt, pensjonaty dla zwierząt, 
wynajmowanie kwater, hotele dla zwierząt domowych, pro-
wadzenie przechowalni dla kotów, usługi dziennej opieki 
nad zwierzętami domowymi, usługi hoteli dla zwierząt do-
mowych, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, opieka 
nad zwierzętami, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne 
zwierząt, zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), zwie-
rzęta (zabiegi pielęgnacyjne -).

(210) 510748 (220) 2020 02 27
(731) BORUSZKOWSKI ROMUALD, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) FERVOR-HC
(510), (511) 9 baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowol-
taiczne, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
jako elektrownie fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce 
do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, moduły sło-
neczne, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele 
słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształca-
nia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 
11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, kotły do cen-
tralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, elementy grzew-
cze, urządzenia grzewcze, urządzenia i instalacje grzewcze, 
urządzenia zasilające kotły grzewcze, instalacje grzewcze 
do powietrza, urządzenia grzewcze do pomieszczeń miesz-
kalnych, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, 
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, aparatura 
grzewcza na energię słoneczną, instalacje grzewcze zasila-
ne energią słoneczną, połączone urządzenia grzewcze i kli-
matyzacyjne, kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
urządzenia grzewcze do użytku w domu, urządzenia ma-
gazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, urzą-
dzenia sterownicze jako zawory termostatyczne do instalacji 
grzewczych, urządzenia chłodzące, urządzenia chłodnicze, 
instalacje chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, 
aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do chłodzenia 
powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, 37 serwis 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instala-
cji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów energii 
wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, budowa in-
stalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów 
odprowadzania ciepła, usługi doradcze w zakresie instala-
cji systemów grzewczych na paliwa stałe, 42 prowadzenie 
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie 
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projek-
tów technicznych dotyczących wykorzystywania natural-
nych źródeł energii, usługi projektowania na zamówienie, 
usługi opracowywania projektów technicznych, usługi zarzą-
dzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowe zwią-
zane z nieruchomościami, usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania, usługi projektowania technicznego związane 
z elektrowniami, usługi w zakresie przemysłowego projekto-
wania technicznego, usługi technologiczne i projektowanie 
w tym zakresie, usługi projektowania technicznego związa-
ne z instalacjami do ogrzewania, projektowanie techniczne, 
opracowywanie projektów technicznych, planowanie pro-
jektów technicznych, technologiczne badania projektowe, 
badania i opracowywanie projektów technicznych, doradz-

two techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi pro-
jektowania technicznego związane z urządzeniami i instala-
cjami do chłodzenia.

(210) 510838 (220) 2020 03 02
(731) LEXDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Symfonia smaków

(531) 05.07.13, 24.17.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie kompu-
terowe [programy], programy do magazynowania danych, 
programy komputerowe do przetwarzania danych.

(210) 511179 (220) 2020 03 07
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrarlex.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, 
czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, papier 
na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki 
do gazet w postaci czasopism, drukowane komunikaty pra-
sowe, książki, książki edukacyjne, gazety, periodyki, periodyki 
drukowane, czasopisma prawnicze, 35 outsourcing [do-
radztwo biznesowe], doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dla przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie pro-
wadzenia firmy, doradztwo podatkowe [rachunkowość], do-
radztwo związane z audytem, doradztwo księgowe w zakre-
sie podatków, doradztwo i informacja dotycząca rachunko-
wości, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo 
podatkowe, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachun-
kowość], doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, do-
radztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo biznesowe, do-
radztwo związane z zarządzaniem, doradztwo gospodarcze 
dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania firm, 
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradz-
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two dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, do-
radztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakre-
sie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwo-
ju, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradz-
two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradz-
two w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, 
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, 41 pu-
blikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism 
elektronicznych, wydawanie czasopism, publikowanie cza-
sopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnia-
nie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobra-
nia, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne 
wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, usługi wydawania publika-
cji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty rekla-
mowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skom-
puteryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, edukacja prawna, publikowanie dokumen-
tów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw 
socjalnych, nauczanie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie 
prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi roz-
rywkowe, usługi w zakresie rekreacji i kultury, organizowanie 
konkursów, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, do-
radztwo związane z hodowlą zwierząt, informacja i doradz-
two w dziedzinie ogrodnictwa, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie usług weterynaryjnych, 45 doradztwo prawne, 
usługi prawne, usługi informacji prawnej, dostarczanie infor-
macji prawnych, kompilacja informacji prawnych, usługi asy-
stentów prawnych, usługi radców prawnych, usługi wsparcia 
prawnego, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów.

(210) 511266 (220) 2020 03 10
(731) GRYLA JAROSŁAW FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

MATAR, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tootsy

(531) 27.05.01, 02.09.19
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, pi-
dżamy, koszulki, halki, wyroby pończosznicze, rajstopy, poń-
czochy, skarpetki, podkolanówki.

(210) 511267 (220) 2020 03 10
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) IONIC
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, na-
wozy doglebowe i dolistne, stymulatory wzrostu roślin, 
chemikalia do stosowania w pestycydach, chemikalia 
do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, dodat-
ki chemiczne do fungicydów, produkty chemiczne stoso-
wane w leczeniu chorób roślin, dodatki glebowe, fosfo-
rany [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, 
naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost 
roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, preparaty 
do wzmacniania roślin, preparaty do regulacji wzrostu ro-
ślin, preparaty do nawożenia gleby, preparaty bakteryjne 
do celów rolniczych, środki chemiczne do ochrony roślin 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki prze-
ciwpasożytnicze], produkty chemiczne do hamowania 
rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymy-
wania świeżości kwiatów ciętych, produkty mineralne 
do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla 
roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy do na-
sion, chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy ogrodnicze, 
nawozy rolnicze, detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i przemysłu, mieszaniny chemiczne i orga-
niczne do użytku w produkcji żywności i napojów, pod-
łoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, aktywatory kom-
postu, biologiczne nawozy azotowe, chemiczne środki 
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne 
środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne 
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wy-
korzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako 
nawozy ogrodnicze, mieszanki nawozów o spowolnio-
nym uwalnianiu, mieszanki do sadzenia w doniczkach, 
preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, pre-
paraty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, pre-
paraty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, preparaty 
chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające glebę, 
środki owadobójcze (dodatki chemiczne do -), środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, środki do uzdatniania 
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środ-
ki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów 
rolnych, środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorgani-
zmami, środki do ochrony nasion, środki chemiczne stoso-
wane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki ulep-
szające glebę, środki zwiększające plony warzyw, środki 
stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], substancje do uzdatniania gleby [inne 
niż do wyjaławiania], substancje do uprawy bezglebowej 
[rolnictwo], substancje do stabilizowania ziemi, substan-
cje do regulacji wzrostu roślin, substancje do poprawy 
stanu gleby, substancje do pobudzania wzrostu roślin.
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(210) 511340 (220) 2020 03 11
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So Fit DLA ZRÓWNOWAŻONEJ DIETY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, salami, 
dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie 
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne, 
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 511655 (220) 2020 03 19
(731) MODZELEWSKI DANIEL TENETECH, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENETECH Components Innovations

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 cewki, transformatory elektryczne, transfor-
matory podwyższające napięcie, oporniki elektryczne, tran-
zystory, reduktory, zawory elektromagnetyczne, panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(210) 511698 (220) 2020 03 21
(731) FRUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUKT

(531) 29.01.13, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 29 bita śmietana, buliony i ich koncentraty, 
chrupki ziemniaczane, daktyle, grzyby konserwowane, kapu-
sta kwaszona, kawior, konfitury, korniszony, korniszony z ja-
rzynami w occie, margaryny, marmolady, masło, masło kre-
mowe, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, 
napoje mleczne lub z przewagą mleka, olej z oliwek jadalny, 
oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe su-
szone, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparo-
wane, galaretki owocowe, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce mrożone, pasty do kana-
pek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pektyna do ce-

lów kulinarnych, pikle, potrawy na bazie ryb, purée z pomi-
dorów, pulpa owocowa, rodzynki suche, rosoły, rośliny 
strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, śledzie nieżywe, tłuszcze jadal-
ne, tuńczyk nieżywy, warzywa konserwowane, warzywa su-
szone, zupy, żelatyna do celów spożywczych, ryby solone, 
dżemy, przecier jabłkowy, olej z oliwek jadalny, mięso i wędli-
ny, mięso liofilizowane, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, 
mięso konserwowane, mięso solone, mięso wieprzowe, drób 
nieżywy, dziczyzna nieżywa, kiełbasy, kaszanka, bekon, flaki, 
smalec, szynka, wątróbka, śmietana, kefir, jogurt, ryby, filety 
rybne, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, skoru-
piaki nieżywe, ryby nieżywe, konserwy rybne, anchois, ho-
mary nieżywe, krewetki nieżywe, łosoś nieżywy, małże nie-
żywe, ostrygi nieżywe, masło czekoladowe, jaja, zupy jarzy-
nowe, przetwory jarzynowe, koncentrat pomidorowy, fasol-
ka konserwowa, groszek konserwowy, owoce kandyzowane, 
wiórki kokosowe, krokiety spożywcze, skórki owocowe, prze-
cier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, 
rodzynki, 30 biszkopty, budynie, ciasta, ciasta i ciasteczka, 
ciasta w proszku, cukier, cukier kandyzowany do celów spo-
żywczych, cukierki, cykoria jako substytut kawy, czekolada, 
drożdże, glukoza do celów spożywczych, grysiki, guma 
do żucia, herbata, kakao, karmelki, kasze spożywcze, kawa, 
keczup, kleik spożywczy na bazie mleka, mąka kukurydziana, 
kukurydza mielona, kukurydza prażona jako popcorn, ku-
skus, lody, majonez, makarony, mąka spożywcza, miód, 
musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, ocet, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie 
owsa, pizza, płatki kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia 
do celów spożywczych, słodycze owocowe, słodziki natural-
ne, sosy do sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna, substy-
tuty kawy, suchary, wafle, wyroby cukiernicze, batony zbożo-
we, chipsy zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, sosy mięsne, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, pieczywo bułkowe, chał-
wa, chleb, chleb bezdrożdżowy, gofry, kasza manna, muesli, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, paszteciki, pomadki jako cukierki, pastylki jako wyro-
by cukiernicze, puddingi, naleśniki, pieczywo imbirowe, pier-
nik, placki, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy na bazie 
mąki, krakersy, herbatniki, goździki, gałka muszkatołowa, 
pieprz, imbir jako przyprawa, ziele angielskie, herbata mrożo-
na, sosy, sosy do polewania deserów, sorbety lodowe, spa-
ghetti, wanilia, 32 lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje 
musujące, piwo, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje 
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, soki warzywne, sok pomidoro-
wy jako napój, syropy do napojów, woda, woda gazowana, 
woda mineralna, koktajle bezalkoholowe, napoje izotonicz-
ne, bezalkoholowe owocowe nektary, soki jabłkowe, sorbety 
jako napoje, 35 badanie rynku, dekorowanie wystaw sklepo-
wych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń dla biura, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama osób trzecich, organizowa-
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, dystrybucja, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, prowa-
dzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyj-
nych, radiowych, kinowych, przetwarzanie danych, działal-
ność rachunkowo księgowa, usługi marketingowe związane 
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z wyszukiwaniem informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać we wszelkiego rodzaju sklepach, hurtowniach oraz do-
mach wysyłkowych, takie towary jak: bita śmietana, buliony 
i ich koncentraty, chrupki ziemniaczane, daktyle, grzyby kon-
serwowane, kapusta kwaszona, kawior, konfitury, korniszony, 
korniszony z jarzynami w occie, margaryny marmolady, ma-
sło, masło kremowe, migdały spreparowane, mleczne pro-
dukty, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, olej 
z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy 
kokosowe suszone, orzechy spreparowane, orzeszki arachi-
dowe preparowane, galaretki owocowe, owoce konserwo-
wane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce mrożone, 
pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, 
pektyna do celów kulinarnych, pikle, potrawy na bazie ryb, 
purée z pomidorów, pulpa owocowa, rodzynki suche, rosoły, 
rośliny strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, sa-
łatki owocowe, sałatki warzywne, śledzie nieżywe, tłuszcze 
jadalne, tuńczyk nieżywy, warzywa konserwowane, warzy-
wa suszone, zupy, żelatyna do celów spożywczych, ryby so-
lone, dżemy, przecier jabłkowy, olej z oliwek jadalny, mięso 
i wędliny, mięso liofilizowane, ekstrakty mięsne, galaretki 
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, mięso wie-
przowe, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, kiełbasy, kaszan-
ka, bekon, flaki, smalec, szynka, wątróbka, śmietana, kefir, jo-
gurt, ryby, filety rybne, potrawy rybne, żywność produkowa-
na z ryb, skorupiaki nieżywe, ryby nieżywe, konserwy rybne, 
anchois, homary nieżywe, krewetki nieżywe, łosoś nieżywy, 
małże nieżywe, ostrygi nieżywe, masło czekoladowe, jaja, 
zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, koncentrat pomido-
rowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, owoce kan-
dyzowane, wiórki kokosowe, krokiety spożywcze, skórki 
owocowe, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów 
kulinarnych, rodzynki, biszkopty, budynie, ciasta, ciasta i cia-
steczka, ciasta w proszku, cukier, cukier kandyzowany do ce-
lów spożywczych, cukierki, cykoria jako substytut kawy, cze-
kolada, drożdże, glukoza do celów spożywczych, grysiki, 
guma do żucia, herbata, kakao, karmelki, kasze spożywcze, 
kawa, keczup, kleik spożywczy, na bazie mleka, mąka kukury-
dziana, kukurydza mielona, kukurydza prażona jako popcorn, 
kuskus, lody, majonez, makarony, mąka spożywcza, miód, 
musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, ocet, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie 
owsa, pizza, płatki kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia 
do celów spożywczych, słodycze owocowe, słodziki natural-
ne, sosy do sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna, substy-
tuty kawy, suchary, wafle, wyroby cukiernicze, batony zbożo-
we, chipsy zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, sosy mięsne, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, pieczywo bułkowe, chał-
wa, chleb, chleb bezdrożdżowy, gofry, kasza manna, muesli, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, paszteciki, pomadki jako cukierki, pastylki jako wyro-
by cukiernicze, puddingi, naleśniki, pieczywo imbirowe, pier-
nik, placki, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy na bazie 
mąki, krakersy, herbatniki, goździki, gałka muszkatołowa, 
pieprz, imbir jako przyprawa, ziele angielskie, herbata mrożo-
na, sosy, sosy do polewania deserów, sorbety lodowe, spa-
ghetti, wanilia, lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje 
musujące, piwo, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje 
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, soki warzywne, sok pomidoro-
wy jako napój, syropy do napojów, woda, woda gazowana, 
woda mineralna, koktajle bezalkoholowe, napoje izotonicz-

ne, bezalkoholowe owocowe nektary, soki jabłkowe, sorbety 
jako napoje, 39 dostawa towarów, logistyka transportu, pa-
kowanie towarów, pakowanie i opakowywanie towarów, pa-
kowanie i składowanie towarów, pakowanie towarów 
do kontenerów, składowanie towarów, transport, usługi 
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi 
w zakresie transportu towarów, usługi transportu żywności, 
usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], 
usługi w zakresie organizowania transportu, wynajem za-
mrażarek, pakowanie prezentów.

(210) 511850 (220) 2020 03 25
(731) ROZCIECHA JAKUB SANNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viklo PŁOTYWIKLINOWE.pl blisko natury

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.16, 05.03.99

(510), (511) 19 panele niemetalowe; wyroby budowlane 
z drewna, korka, słomy, materiałów służących do wyplatania 
w tym ogrodzeniowe panele osłonowe: wiklinowe i leszczy-
nowe rustykalne, duńskie przycinane i zaplatane, wiklino-
we w ramie; wyroby budowlane z gipsu, cementu, betonu,  
35 sprzedaż: paneli metalowych i niemetalowych, ogrodzeń 
z drewna, wikliny i materiałów ekologicznych, przegród, 
ekranów akustycznych, altan, podłóg, dachów, wyrobów 
metalowych służących do mocowania wyrobów budowla-
nych z materiałów służących do wyplatania w tym ogrodze-
niowych paneli osłonowych; elementów wyposażenia ogro-
dów; wyrobów budowlanych z: drewna, korka, słomy, mate-
riałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych pa-
neli osłonowych: wiklinowych i leszczynowych rustykalnych, 
duńskich przycinanych i zaplatanych, wiklinowych w ramie; 
wyrobów budowlanych z gipsu, cementu, betonu; tworzyw 
sztucznych; mebli; elementów wyposażenia wnętrz; para-
wanów; materiałów budowlanych; materiałów wyposażenia 
sanitarnego; materiałów elektrycznych; roślin; sadzonek; wa-
rzyw; ziół; krzewów; drzew; karmników dla ptaków; budek 
lęgowych; hoteli dla owadów; produktów do przenoszenia 
towarów różnej wielkości; drewna; szkła; narzędzi ogrodni-
czych; książek, katalogów; lakierów; preparatów chemicz-
nych; środków impregnujących; preparatów olejowych; pre-
paratów na bazie: parafiny, terpentyny, benzyny; wyrobów 
z drewna; barwników do drewna; wyrobów z korka, słomy 
i materiałów używanych do wyplatania; wyrobów z tworzyw 
sztucznych; wyrobów z: gipsu, cementu, betonu; wyrobów 
z metalu; elementów elektronicznych; pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych; odzieży; artykułów spożywczych; tytonio-
wych; leków; suplementów diety; wypożyczanie sprzętu biu-
rowego; komputerów; usługi marketingowe i promocyjne; 
reprezentowanie interesów osób trzecich; usługi agencji im-
portowo-eksportowej; zapewnianie platformy internetowej 
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dla nabywców i sprzedawców towarów i usług; wydawanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych; doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, orga-
nizowanie i zarządzanie siecią sklepów, restauracji, kawiarni; 
promowanie zachowań prozdrowotnych, sprzedaż koców, 
karimat, koszyków piknikowych; sprzedaż sprzętu sportowe-
go i rekreacyjnego, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego 
i rekreacyjnego.

(210) 511966 (220) 2020 03 26
(731) LIS ŁUKASZ, Wrocław; DRWAL TOMASZ, 

Marcinkowice; JARCZYK MICHAŁ, Wadowice;  
ŚLIWA WOJCIECH, Ciężkowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lumberhill

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa).
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512115 (220) 2020 03 31
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SambucoVir
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna 
przystosowana do celów medycznych, żywność do celów 
medycznych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zio-
ła do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty do celów medycznych, syropy, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych.

(210) 512156 (220) 2020 04 02
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INTUSIK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne, produkty lecznicze, leki, preparaty do celów medycz-
nych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
preparaty roślinne do celów farmaceutycznych, zioła leczni-
cze, zioła do celów medycznych, preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych, żywność specjalnego prze-
znaczenia medycznego, kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
witaminy, minerały, preparaty wzmacniające, napoje do ce-
lów medycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, farmaceutyki i parafarmaceutyki do celów me-
dycznych, preparaty na kaszel, preparaty przeciwkaszlowe, 
preparaty wywierające działanie na drogi oddechowe, pre-
paraty na przeziębienie.

(210) 512269 (220) 2020 04 03
(731) NOJSZEWSKA AGNIESZKA DOBRY PIES, AKADEMIA 

POROZUMIEWANIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dobry Pies
(510), (511) 18 obroże i smycze dla zwierząt, 41 tresura zwie-
rząt - (nauczanie i kształcenie ludzi i zwierząt oraz kształcenie 
zawodowe w zakresie szkolenia zwierząt), 43 hotele dla zwie-
rząt, 44 usługi weterynaryjne.

(210) 512301 (220) 2020 04 07
(731) KURKOWSKA DOROTA REPUBLIKA SMYKA, Borkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dzikie Pląsy

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / 
edukacja].

(210) 512310 (220) 2020 04 07
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fonogram źródeł
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
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montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 512311 (220) 2020 04 07
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) złote gęśle
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 512312 (220) 2020 04 07
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) muzyka źródeł
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 512354 (220) 2020 04 07
(731) DONOCIK TOMASZ, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) TEWU
(510), (511) 9 utrwalane na nośnikach informacje i dane, 
muzyka, filmy, inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalanych na nośnikach, urządze-
nia i nośniki do odtwarzania rejestracji, transformacji obrazu 
i dźwięku, programy komputerowe, oprogramowanie, opro-
gramowanie użytkowe, oprogramowanie do mediów i pu-
blikowania, 16 wydawnictwo literackie, książkowe, reklamo-
we, plakaty, fotografie, wydawnictwo muzyczne, 25 części 
odzieży obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież, obu-
wie oraz części i akcesoria do wymienionych w tej klasie, na-
krycia głowy: mufki, chusty, daszki, kaptury, kapelusze papie-
rowe, woalki, welony, czapeczki na przyjęcia, opaski na gło-
wę, papierowe czapki używane jako części odzieży, czapki: 
wełniane, futrzane, karnawałowe, sportowe, bejsbolówki, ba-
seballowe, dziane, z daszkiem, nakrycia głowy z pomponem 
bez daszków, odzież: męska, damska, dziecięca, niemowlęca, 
narciarska, futrzana, mufki, dzianina, gotowa, topy, kurtki, 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT34/2020

paski, gabardyna, bliźniaki, sztormiaki, szorty, wieczorowe, 
treningowa, gimnastyczna, bielizna, koszulki: polo, bez ręka-
wów, piłkarskie, z nadrukami, dla dzieci, funkcjonalne koszulki 
termoaktywne, z krótkimi rękawami, polo z dzianiny, do fut-
bolu amerykańskiego, z dzianiny typu pique, bez rękawów, 
bez rękawów do biegania, sportowe z krótkimi rękawami, 
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportu, z krótki-
mi rękawami, T-shirty, bluzy: sportowe, dresowe, kurtkobluzy, 
polarowe, z kapturem, bez kaptura, sportowe z kapturem, 
sportowe bez kaptura, spodnie: sztruksowe, golfowe, snow-
bordowe, eleganckie, spódnico spodnie, dresowe, joggingo-
we, skórzane, krótkie, przeciwdeszczowe, nieprzemakalne, 
sportowe, kamuflażowe, wiatroszczelne, dziecięce, bryczesy, 
dżinsowe, kurtki: skórzane, nieprzemakalne, futrzane, dreso-
we, wiatroszczelne, grube, ocieplane, budrysówki, dżinsowe, 
sportowe, puchowe, snowbordowe, kurtko bluzy, sukienki: 
letnie, skórzane, do gry w tenisa, luźne sukienki o prostym 
kroju, damskie sukienki na uroczystości, 35 usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy 
osób trzecich, przesyłanie reklam za pomocą Internetu, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, 38 przesyłanie danych, informacji, wiadomości, 
obrazów za pośrednictwem Internetu, udostępnianie wirtu-
alnych spotkań w Internecie, 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie or-
ganizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, wszelkich 
form publicznych występów i prezentacji o charakterze ar-
tystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, wykonywa-
nie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, 
usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, impresariat 
muzyczny.

(210) 512362 (220) 2020 04 07
(731) ADABET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kępno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQUE COSMETICS

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produk-
tów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, usługi handlu detalicznego związane ze sprzeda-

żą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosme-
tycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów  
kosmetycznych.

(210) 512435 (220) 2020 04 09
(731) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 29.01.08, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 1 ziołowe produkty do badań naukowych, 3 ka-
dzidełka, kadzidła, ziołowe produkty do kosmetologii, zio-
łowe produkty do aromaterapii dla celów kosmetycznych, 
5 ziołowe produkty do aromaterapii dla celów medycznych, 
31 kwiaty suszone do dekoracji, ziołowe produkty do deko-
racji, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za po-
średnictwem Internetu: kadzidełek, kadzideł, kwiatów suszo-
nych do dekoracji, ziołowych produktów do: aromaterapii, 
badań naukowych, dekoracji, kosmetologii.

(210) 512437 (220) 2020 04 09
(731) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) canabi pharm

(531) 05.03.13, 05.03.14, 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 1 ziołowe produkty do badań naukowych, 3 ka-
dzidełka, kadzidła, ziołowe produkty do kosmetologii, zio-
łowe produkty do aromaterapii dla celów kosmetycznych, 
5 ziołowe produkty do aromaterapii dla celów medycznych, 
31 kwiaty suszone do dekoracji, ziołowe produkty do deko-
racji, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za po-
średnictwem Internetu: kadzidełek, kadzideł, kwiatów suszo-
nych do dekoracji, ziołowych produktów do: aromaterapii, 
badań naukowych, dekoracji, kosmetologii.

(210) 512440 (220) 2020 04 09
(731) MULARONEK KLAUDIA PATRYCJA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYALMED On-line
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(531) 02.09.01, 19.13.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, 
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty słu-
chowe, chodziki wspomagające poruszanie się, aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, medyczne przyrzą-
dy diagnostyczne, artykuły ortopedyczne, elektroniczne 
przyrządy medyczne, defibrylatory, elektrokardiografy, ga-
stroskopy, inhalatory, inkubatory dla celów medycznych, 
lampy do celów medycznych, łóżka specjalne dla celów 
medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztuczne-
go oddychania, maski stosowane przez personel medyczny, 
nosze, obuwie ortopedyczne, odzież kompresyjna, okrycia 
chirurgiczne, pompy do celów medycznych, protezy koń-
czyn, przyrządy i przybory dentystyczne, sondy chirurgicz-
ne, stetoskopy, stymulatory mózgu i serca, sztuczna skóra 
do celów chirurgicznych, urządzenia do analizy krwi, do ane-
stezji, do masażu, urządzenia do obrazowania metodą rezo-
nansu magnetycznego do celów medycznych, urządzenia 
do sztucznego oddychania i reanimacji, wyciągi do celów 
medycznych, zabezpieczenia przed działaniem promieni 
rentgenowskich, medyczne przyrządy terapeutyczne, przy-
rządy do analizy medycznej, przyrządy medyczne do przy-
cinania tkanek, przyrządy laserowe do użytku medycznego, 
przyrządy diagnostyczne i fotometryczne do użytku me-
dycznego, przyrządy medyczne do leczniczego monito-
rowania lekarstw, przyrządy medyczne do rejestrowania 
i odczytywania danych fizjologicznych i diagnozowania, 
przyrządy medyczne do badania chorób zakaźnych, do re-
jestracji czynności serca, przyrządy do rozdzielania do użyt-
ku medycznego, 44 usługi opieki medycznej, usługi tele-
medyczne, prowadzone przy udziale łączy internetowych, 
usługi opieki medycznej niehospitalizacyjnej, prowadzenie 
hospicjów, opieka paliatywna, usługi kurortów (medycz-
ne), usługi informacji medycznej i opieki medycznej, usługi 
opieki i pomocy medycznej, usługi poradnictwa medyczne-
go, usługi obrazowania medycznego, kliniki zdrowia, farmy 
zdrowia, usługi doradztwa dietetycznego, usługi medyczne 
w dziedzinie nefrologii, onkologii, diabetologii, dermatologii, 
w tym leczenia raka skóry oraz w innych dziedzinach me-
dycyny, prowadzone także drogą on-line, usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa i leczenia medycznego, domowa 
opieka pielęgniarska, masaże, usługi ośrodków zdrowia, na-
gła pomoc medyczna, sporządzanie leków recepturowych 
przez farmaceutów, usługi szpitali, terapia mowy, usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych, banki krwi, 
usługi stomatologiczne, usługi położnicze, kliniki chirurgii 
plastycznej, chiropraktyka, implantacja włosów, usługi klinik 
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi sauny 
i solarium, usługi terapeutyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, 
porady psychologiczne, opieka medyczna, pielęgniarska i fi-
zjoterapeutyczna dla rekonwalescentów, usługi sztucznego 
zapładniania, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, le-
czenie pacjentów nadużywających środki odurzające, wypo-
życzanie sprzętu medycznego.

(210) 512549 (220) 2020 04 15
(731) SZWALGIN JOLANTA, Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) VIPER
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompakto-
we [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD - ROM-y], dyski 
magnetyczne, dyski optyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonu komórkowego, filmy kinematograficzne naświetlone, 
hologramy, magnetyczne nośniki danych, nośniki do reje-
stracji dźwięku, nośniki informacji (magnetyczne-), nośniki 
informacji (optyczne -), taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy 

magnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma [periody-
ki], drukowane publikacje, fotografie [wydrukowane], gazety, 
kalendarze, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, 
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], pieczęcie [stemple], 
podręczniki [książki], prospekty, rozkłady, repertuary godzi-
nowe [drukowane], szyldy z papieru lub z kartonu, ulotki, 
wydruki graficzne, 41 konkursy (organizowanie -) [edukacyjna 
lub rozrywka], książki (publikowanie -), książki (wypożyczanie -), 
kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie filmów na ta-
śmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenia 
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, producenckie usługi muzyczne, pro-
dukcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów 
na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie koncertów 
(organizowanie i -), publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie książek, publikowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), radiowe programy rozrywkowe, re-
alizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, 
rozrywka (informacja o -), rozrywka [widowiska], sale kon-
certowe, spektakle (realizacja -), spektakle (wystawianie -), 
spektakle na żywo (wystawianie -), usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], wystawy (organizacja -) związane z kulturą lub 
edukacją.

(210) 512598 (220) 2020 04 16
(731) POLSKIE ODPADY KOMUNALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) POK Polskie Odpady Komunalne
(510), (511) 39 transport, magazynowanie, składowanie 
odpadów lub surowców odzyskanych, pomoc osobom 
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie 
kompleksowej obsługi terenu, na którą składa się usługa taka 
jak wywóz pozostałych odpadów, pomoc osobom trzecim, 
jednostkom samorządu terytorialnego, na którą składa się 
usługa taka jak zabezpieczanie miejsc do sortowania i kon-
fekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, udzielanie 
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat transpor-
tu, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu teryto-
rialnego na którą składa się usługa taka jak wywóz zalegają-
cego śniegu, informacja o powyższych usługach, 40 zbiórka 
odpadów lub surowców odzyskanych, selektywna zbiórka 
odpadów, odpadów opakowaniowych, eliminacja odpadów 
i surowców odzyskanych z segregacji odpadów metodą che-
miczną, fizyczną, biologiczną, segregacja odpadów i surow-
ców odzyskanych, udzielanie porad konsumentom i przed-
siębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji 
odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, udzielanie 
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów, 
zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, doradz-
two w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku i recy-
klingu odpadów opakowaniowych, doradztwo, udzielanie 
porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wypeł-
niania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców 
związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów 
opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związa-
nej z wykonywaniem ww. obowiązków, ekspertyzy i opinie 
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów opako-
waniowych, informacja o powyższych usługach, 42 doradz-
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two w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad kon-
sumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, 
ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, 
doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywa-
nia surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach.

(210) 512755 (220) 2020 04 22
(731) GAŁKA ARKADIUSZ BAGMASZ, Czechy, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Weber Food Equipment
(510), (511) 11 maszyny do formowania wyrobów piekarni-
czych i cukierniczych, piece piekarnicze i cukiernicze.

(210) 512779 (220) 2020 04 23
(731) LEWANDOWSKI FILIP, Mysiadło
(540) (znak słowny)
(540) woka surf
(510), (511) 20 stojaki ekspozycyjne na deski surfingowe, 
25 ubrania codzienne, 28 deski surfingowe, pokrowce na de-
ski surfingowe, torby na narty i deski surfingowe, torby spe-
cjalnie zaprojektowane na deski surfingowe.

(210) 513147 (220) 2020 05 05
(731) RENAISSANCE PROPERTY COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RENAISSANCE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.25, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 dzierżawa i wynajem nieruchomości, dzierża-
wa i wynajem budynków, dzierżawa i wynajem powierzch-
ni biurowej, dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, 
dzierżawa i wynajem powierzchni handlowej, dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń sklepowych, dzierżawa i wynajem pomiesz-
czeń pod działalność gastronomiczną, dzierżawa i wyna-
jem biur do coworkingu, administrowanie nieruchomo-
ściami, 43 wynajem sal konferencyjnych, wystawowych, sal 
na zebrania.

(210) 513268 (220) 2020 05 08
(731) GWÓŹDŹ RADOSŁAW HANDEL ODZIEŻĄ NOWĄ 

CHARAKTERNI, Żabno
(540) (znak słowny)
(540) CHARAKTERNI
(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, 
dzianina [odzież], garnitury, koszulki polo, koszulki z krótkim 
rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, odzież gimnastyczna, okrycia 
wierzchnie [odzież], paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], 
podkoszulki sportowe, koszulki sportowe typu rashguard, 
spodnie, trykoty.

(210) 513447 (220) 2020 05 13
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Przysmak w konserwie 100% Polski Kapitał JBB 
Bałdyga

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 25.05.25
(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, kiełba-
sy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, 
mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawiera-
jące tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, 
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, 
wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z dro-
biu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, 
produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mię-
sa lub wędlin, produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, 
obuwniczej.

(210) 513491 (220) 2020 05 15
(731) PIEKUT KATARZYNA MAKINA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKINA
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
kurtki, bluzki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, 
t-shirty, koszule, pulowery, rękawiczki, bezrękawniki, biusto-
nosze, staniki, majtki, obuwie sportowe, buty, półbuty, klapki, 
sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa, 
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub 
futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, skarpetki, 
kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 35 usługi do-
radztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie 
zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządza-
nia personelem, usługi agencji public relations, usługi w za-
kresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agen-
cji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi 
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama 
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, 
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu re-
klamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych 
i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, 
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji 
handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu 
detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, bada-
nia marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, 
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie 
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia 
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności 
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, 
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, do-
radztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kam-
panii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie pro-
gramów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie 
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających 
sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów 
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i mo-
deli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie pro-
duktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników 
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, 
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym za pośrednictwem sie-
ci internet odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórza-
nej, biżuterii, 41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, 
nauczanie języków obcych, usługi dotyczące organizowa-
nia szkoleń, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, 
doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, ob-
sługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, 
usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, 
imprezy integracyjne (rozrywka), organizowanie imprez roz-

rywkowych (rozrywka), okolicznościowych i integracyjnych, 
usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozryw-
kowe i sportowe), organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa 
urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, 
organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, 
udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów 
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie 
dekoracji filmowych i teatralnych.

(210) 513627 (220) 2020 05 18
(731) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velisso

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczni-
ki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wy-
cierania.

(210) 513628 (220) 2020 05 18
(731) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELMAX PAPER Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczni-
ki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wy-
cierania.

(210) 513629 (220) 2020 05 18
(731) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELMAX PAPER Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczni-
ki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wy-
cierania.

(210) 513630 (220) 2020 05 18
(731) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Velisso

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczni-
ki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wy-
cierania.

(210) 513669 (220) 2020 05 19
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowny)
(540) CYFLUX
(510), (511) 5 środki przeciw robactwu i do tępienia paso-
żytów, fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz 
do celów leczniczych, środki chwastobójcze, środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, pestycydy.

(210) 513670 (220) 2020 05 19
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowny)
(540) PENKONA
(510), (511) 5 środki przeciw robactwu i do tępienia paso-
żytów, fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz 
do celów leczniczych, środki chwastobójcze, środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, pestycydy.

(210) 513760 (220) 2020 05 21
(731) PLAY LIKE ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRIGGY
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy, 
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, 
witaminowe suplementy diety, suplementy diety w płynie, 
suplementy diety w proszku, 25 odzież damska, odzież mę-
ska, odzież dziecięca, odzież sportowa, bluzy, dresy, koszulki, 
spodnie, spodenki, nakrycia głowy, czapki, 32 napoje, napoje 
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].

(210) 513781 (220) 2020 05 21
(731) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 garden

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych ujęte w kl. 6, 
w tym drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, armatura 
do rur i węży, zwłaszcza złącza do armatury wodnej i węży, 
łączniki z metalu do łączenia węży z aparaturą nawadniają-
cą, zawory metalowe do rur wodociągowych, uchwyty me-

talowe, 7 mechaniczne narzędzia stosowane w rolnictwie 
i ogrodnictwie o napędzie innym niż ręczny - spalinowe 
i elektryczne, w tym akumulatorowe - kosiarki i dokaszarki 
do trawy, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalino-
we, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, elek-
tryczne ostrzałki do łańcuchów, traktory ogrodowe do strzy-
żenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem 
d la operatora, pługi, glebogryzarki, elektryczne i spalinowe 
wiertnice do gleby, rozłupywarki i rozdrabniacze elektryczne 
i spalinowe, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odkurzacze 
ogrodnicze i dmuchawy do liści elektryczne i spalinowe, 
opryskiwacze spalinowe, pompy zanurzeniowe, agrega-
ty prądotwórcze, spawarki, 8 narzędzia i przyrządy ręczne 
stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie: kosiarki ogrodowe 
ręczne, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, no-
życe do żywopłotów ręczne, odśnieżarki, narzędzia ogrod-
nicze i rolnicze obsługiwane ręcznie, 11 urządzenia do na-
wadniania stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, instalacje 
do automatycznego podlewania, zwłaszcza instalacje prze-
wodów wodnych, dystrybutory wody i dysze wodne będące 
częściami instalacji przewodów wodnych, 12 taczki, wózki, 
trójkołowe wózki transportowe, wózki używane do sprzą-
tania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, 
17 rury elastyczne niemetalowe, rury wykonane z tworzyw 
sztucznych w postaci wytłaczanej, uszczelki do rur, zbrojenia 
niemetalowe do rur, złączki niemetalowe do rur, elastyczne 
i sztywne folie z tworzyw sztucznych dla rolnictwa i ogrod-
nictwa, taśmy uszczelniające z tworzyw sztucznych, taśmy 
izolacyjne, 20 bębny i szpule niemechaniczne niemetalo-
we do nawijania przewodów giętkich, niemetalowe zaciski 
do kabli, uchwyty i zaciski z tworzyw sztucznych do kabli 
i rur, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, łączniki 
do rur i przewodów z tworzyw sztucznych, niemetalowe 
przewody do węży, podpory do węży, 21 zraszacze wody 
i opryskiwacze używane w rolnictwie i ogrodnictwie, zrasza-
cze do podlewania kwiatów i roślin, dysze do węży zraszają-
cych, olewaczki i przyrządy do podlewania roślin, końcówki 
wylotowe i sitka do polewaczek, urządzenia do natryski-
wania wody oraz części do wyżej wymienionych towarów, 
35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, in-
formacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie 
towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich, 
internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obra-
zowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi 
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej 
i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych, ogrod-
niczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzę-
tu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, a także ich części, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakre-
sie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii 
publicznej i badania marketingowe, tworzenie komputero-
wych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i roz-
powszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów 
i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron interne-
towych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(210) 513796 (220) 2020 05 21
(731) BOROWY ANDRZEJ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) PHARMOVIT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki z chitozanem, kosmety-
ki z krzemem organicznym, kosmetyki zawierające kwas 
hialuronowy, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, 
kosmetyki organiczne, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
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w postaci płynów, kolagen hydrolizowany do użytku kosme-
tycznego, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, maski kosmetycz-
ne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, balsamy ko-
smetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], preparaty nawilża-
jące [kosmetyczne], kosmetyki w formie olejków, kremy 
do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do włosów, kremy kosme-
tyczne do rąk, błoto kosmetyczne do ciała, preparaty kolage-
nowe do zastosowań kosmetycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosme-
tycznych, zioła do kąpieli, wodorosty do zastosowań w ko-
smetologii, roślinne olejki eteryczne, 5 suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety w płynie, suple-
menty żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające enzy-
my, mineralne suplementy diety, suplementy diety z krze-
mem organicznym, herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe 
i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witami-
nowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/
leczniczych, błonnik pokarmowy, suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurto-
wej, w systemie on-line artykułów związanych z żywnością, 
kosmetykami, suplementami żywnościowymi oraz suple-
mentami diety, sprzedaż kosmetyków, kosmetyków z chito-
zanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków 
zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczni-
czych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, 
kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci pły-
nów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toni-
ków [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosme-
tycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, 
balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmety-
ków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmety-
ków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kre-
mów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających 
kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, 
preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycz-
nych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kola-
genowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów zioło-
wych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów 
kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań 
w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplemen-
tów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety 
w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety 
dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, 
mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krze-
mem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów zioło-
wych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i prepara-
tów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczni-
czych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, 
błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu ko-
smetycznym, promocja na rzecz osób trzecich w zakresie 
kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków 
z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas 
hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków na-
turalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upięk-
szających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydroli-
zowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolage-
nowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], 
mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł ko-
smetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosme-
tycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów 
nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olej-
ków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [ko-

smetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, 
preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosme-
tycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota 
kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do za-
stosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów 
kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, 
ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, 
roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i prepa-
ratów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suple-
mentów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, su-
plementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawie-
rających enzymy, mineralnych suplementów diety, suple-
mentów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, 
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów wi-
taminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, 
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika 
pokarmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycz-
nym, usługi marketingowe w zakresie kosmetyków, kosme-
tyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, 
kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków 
nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków orga-
nicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w po-
staci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosme-
tycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycz-
nych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, ma-
sek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosme-
tycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych 
[kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], 
kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmety-
ków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawie-
rających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych 
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów 
kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, pre-
paratów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, eks-
traktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twa-
rzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów 
do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycz-
nych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suple-
mentów diety w płynie, suplementów żywnościowych, su-
plementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemow-
ląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych 
suplementów diety, suplementów diety z krzemem orga-
nicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślin-
nych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia 
przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów me-
dycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplemen-
tów diety o działaniu kosmetycznym, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej kosmety-
ków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem 
organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, 
kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, ko-
smetyków organicznych, kosmetyków upiększających, ko-
smetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego 
do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych 
do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek 
kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycz-
nych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, 
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżają-
cych [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kre-
mów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmety-
ków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, prepa-
ratów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych 
do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosme-
tycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastoso-
wań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów ko-
smetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, 
ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, 
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roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i prepa-
ratów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suple-
mentów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, su-
plementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawie-
rających enzymy, mineralnych suplementów diety, suple-
mentów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, 
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów wi-
taminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, 
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika 
pokarmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycz-
nym, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, ko-
smetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierają-
cych kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosme-
tyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków 
upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu 
hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów 
kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmety-
ków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, my-
deł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów ko-
smetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], prepara-
tów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie 
olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy 
[kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialurono-
wy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów ko-
smetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, 
błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych 
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych 
do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosme-
tycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w ko-
smetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów 
diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w pły-
nie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla 
ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety 
zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, su-
plementów diety z krzemem organicznym, herbat leczni-
czych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i prepara-
tów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczni-
czych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, 
błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu ko-
smetycznym, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie 
żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suple-
mentów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wyko-
rzystaniem naturalnych konserwantów pochodzących 
z owoców i warzyw.

(210) 513797 (220) 2020 05 21
(731) BOROWY ANDRZEJ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V CLEAN LABEL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 24.17.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki z chitozanem, kosme-
tyki z krzemem organicznym, kosmetyki zawierające kwas 
hialuronowy, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, 

kosmetyki organiczne, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
w postaci płynów, kolagen hydrolizowany do użytku ko-
smetycznego, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, maski ko-
smetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, bal-
samy kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], preparaty 
nawilżające [kosmetyczne], kosmetyki w formie olejków, 
kremy do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do włosów, 
kremy kosmetyczne do rąk, błoto kosmetyczne do ciała, 
preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twa-
rzy do celów kosmetycznych, zioła do kąpieli, wodorosty 
do zastosowań w kosmetologii, roślinne olejki eteryczne, 
5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy 
diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy die-
ty dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy 
diety zawierające enzymy, mineralne suplementy diety, su-
plementy diety z krzemem organicznym, herbaty leczni-
cze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, wita-
miny i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy 
do celów medycznych/leczniczych, błonnik pokarmowy, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie on-line artyku-
łów związanych z żywnością, kosmetykami, suplementami 
żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż ko-
smetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krze-
mem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialu-
ronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków natural-
nych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększają-
cych, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizo-
wanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolageno-
wych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], 
mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł 
kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów ko-
smetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], prepara-
tów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie 
olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy 
[kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialurono-
wy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów ko-
smetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, 
błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych 
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych 
do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów ko-
smetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań 
w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplemen-
tów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety 
w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety 
dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, 
mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krze-
mem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów zioło-
wych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i prepara-
tów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczni-
czych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, 
błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu 
kosmetycznym, promocja na rzecz osób trzecich w zakre-
sie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków 
z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas 
hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków na-
turalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upięk-
szających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydro-
lizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kola-
genowych do celów kosmetycznych, toników [kosmety-
ków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, my-
deł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów 
kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], pre-
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paratów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków 
w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów 
do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas 
hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, prepa-
ratów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych 
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolage-
nowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów zioło-
wych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów 
kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastoso-
wań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, su-
plementów diety i preparatów dietetycznych, suplemen-
tów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suple-
mentów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, 
suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych 
suplementów diety, suplementów diety z krzemem orga-
nicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślin-
nych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia 
przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów me-
dycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplemen-
tów diety o działaniu kosmetycznym, usługi marketingowe 
w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosme-
tyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierają-
cych kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, ko-
smetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosme-
tyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, ko-
lagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, pre-
paratów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników 
[kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycz-
nych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, bal-
samów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmety-
ków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosme-
tyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], 
kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierają-
cych kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do ką-
pieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów ko-
smetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, pre-
paratów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, 
ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodo-
rostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków 
eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycz-
nych, suplementów diety w płynie, suplementów żywno-
ściowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów die-
ty dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzy-
my, mineralnych suplementów diety, suplementów diety 
z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów 
ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witamino-
wych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, amino-
kwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika po-
karmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycz-
nym, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczącej kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, 
kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawie-
rających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, 
kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, ko-
smetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, 
kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toni-
ków [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek ko-
smetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycz-
nych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [ko-
smetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], 
kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmety-
ków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków za-
wierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych 
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów 
kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, pre-

paratów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, 
ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodo-
rostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków 
eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycz-
nych, suplementów diety w płynie, suplementów żywno-
ściowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety 
dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, 
mineralnych suplementów diety, suplementów diety 
z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów 
ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witamino-
wych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, amino-
kwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika po-
karmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycz-
nym, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, 
kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawie-
rających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, 
kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, ko-
smetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, 
kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toni-
ków [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek ko-
smetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycz-
nych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [ko-
smetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], 
kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmety-
ków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków za-
wierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych 
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów 
kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, pre-
paratów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, 
ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodo-
rostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków 
eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycz-
nych, suplementów diety w płynie, suplementów żywno-
ściowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety 
dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, 
mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krze-
mem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów zioło-
wych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg 
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów 
do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowe-
go, suplementów diety o działaniu kosmetycznym.

(210) 513873 (220) 2020 05 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- 

-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAMADOL SYNTEZA S
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki.

(210) 513936 (220) 2020 05 25
(731) GUSTAW GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G Gustaw Gemini

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 45 usługi ochrony osób i mienia, monitoring, 
usługi ochroniarskie, eskorta - ochrona osobista, monito-
ring obiektu poruszającego się, kontrola wykonania usługi 
logistyki w zakresie usługi ochroniarskiej w systemie bez-
pieczeństwa i antywłamaniowym, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych.

(210) 513946 (220) 2020 05 26
(731) SYNTECODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avioner szkoła lotnicza online

(531) 18.05.03, 26.03.01, 26.03.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 
29.01.06

(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, szkolenia lotnicze.

(210) 513958 (220) 2020 05 26
(731) AB-MICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury, 
cewki elektryczne, diody świecące [LED], dzwonki alarmowe 
elektryczne, ekrany wideo, elektryczne urządzenia kontro-
lno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gniazd-
ka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza 
elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interak-
tywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy kompu-
terowe, komputery, lampy optyczne [rzutniki], liczniki, mier-
niki, modemy, monitory [sprzęt komputerowy], ochronniki 

przepięciowe, platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do po-
brania, projektory, projektory wideo, przekaźniki elektryczne, 
przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektrycz-
ne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przetworniki 
elektryczne, przyciski do dzwonków, przyrządy pomiarowe, 
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe 
[elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, styki elektryczne, 
szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elek-
tryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sy-
gnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, transformatory 
elektryczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urzą-
dzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, urządzenia i przyrządy do astronomii, wil-
gotnościomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycz-
nych, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wyłączniki 
samoczynne, złącza do przewodów elektrycznych, złączki 
do przewodów [elektryczność], 37 instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 38 komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, przesyłanie wiadomości, transfer 
strumieniowy danych, 41 organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, opracowy-
wanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi inżynieryjne.

(210) 513962 (220) 2020 05 26
(731) HOUSE OF TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik
(540) (znak słowny)
(540) Loft46
(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-
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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) 513969 (220) 2020 05 26
(731) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław;  

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

(531) 27.05.22, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.04, 29.01.06
(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 wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji 

grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie przed 
wilgocią budynków znajdujących się w budowie, informacja 
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, 41 usługi 
edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy 
filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż 
filmów fotograficznych, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, 42 projektowanie budynków, badania technicz-
ne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instala-
cji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznaw-
cze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, 
inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie 
warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, 
wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane, planowa-
nie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projek-
towanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projek-
towanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budyn-
ków, usługi doradcze w zakresie architektury.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513971 (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, 27.05.05, 27.05.22, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.04, 
29.01.06

(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 
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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 wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie przed 
wilgocią budynków znajdujących się w budowie, informacja 
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, 41 usługi 
edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy 
filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż 
filmów fotograficznych, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, 42 projektowanie budynków, badania technicz-
ne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instala-
cji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznaw-
cze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, 
inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie 
warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, 
wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane, planowa-
nie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projek-
towanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projek-
towanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budyn-
ków, usługi doradcze w zakresie architektury.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513974 (220) 2020 05 26
(731) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław;  

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

(531) 27.05.01, 27.05.22, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.04, 29.01.06
(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 wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie przed 
wilgocią budynków znajdujących się w budowie, informacja 
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, 41 usługi 
edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy 
filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż 
filmów fotograficznych, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, 42 projektowanie budynków, badania technicz-
ne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instala-
cji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznaw-
cze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, 
inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie 
warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, 
wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane, planowa-
nie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projek-
towanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projek-
towanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budyn-
ków, usługi doradcze w zakresie architektury.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 513975 (220) 2020 05 27
(731) PABEL MACIEJ, PROKOPIAK MARCIN AP 

AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA, Żelice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APONE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 20.05.07
(510), (511) 1 płytki fotograficzne światłoczułe, wywoływa-
cze fotograficzne, 6 przewody wodociągowe, metalowe, 
przewody sprężonego powietrza (armatura do -) metalowa, 
wentylacja i klimatyzacja (metalowe przewody do instalacji -), 
przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, prze-
wody (armatura do -) metalowa, 7 maszyny rolnicze, filtry 
powietrza chłodnic silników, zapłon (urządzenia -) do silni-
ków spalinowych, iskrowniki zapłonowe do silników, korbo-
wody do maszyn, motorów lub silników, świece żarowe 
do silników Diesla, wtryskiwacze do silników, wyciągi [dźwi-
gi], kondensacja (instalacje do -), złącza części silników, głowi-
ce cylindrów do silników, rozruszniki silników, pompy [części 
maszyn lub silników], turbiny hydrauliczne, parowe (silniki -), 
pneumatyczne (młoty -), odrzutowe (silniki -) inne niż do po-
jazdów lądowych, zanieczyszczenia (urządzenia przeciw -) 
do silników, tłoki silników, regulatory prędkości [obrotów] 
do maszyn i silników, tłoki [części maszyn lub silników], prze-
nośniki pneumatyczne, pompy do instalacji grzewczych, za-
wory [części maszyn lub silników], pasy do silników, rurowe 
przenośniki pneumatyczne, wentylatory do silników, lotnic-
two (silniki dla -), silniki na sprężone powietrze, świece zapło-
nowe do silników spalinowych, paliwo (oszczędzacze -) 
do silników, silniki inne niż do pojazdów lądowych, linki ste-
rownicze do maszyn lub silników, paski napędowe do wen-
tylatorów silników, cylindry do silników, wydech (tłumiki -) 
do silników, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczel-
niającej, filtry [części maszyn lub silników], hydrauliczne  
(silniki -), paliwo (konwertory -) do silników spalinowych, 
chłodnice do silników, sterowanie hydrauliczne (mechani-
zmy -) do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia steru-
jące do maszyn i silników, kartery do maszyn i silników, wy-
dechowe rury rozgałęźne do silników, hydrauliczne urządze-
nia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], tłumiki 
do silników, pneumatyczne urządzenia do otwierania i za-
mykania drzwi [części maszyn], 9 przewody akustyczne, 
urządzenia do powiększania [fotografika], oświetlenie (bate-
rie do -), przyrządy do pomiarów geodezyjnych, biurowe 
urządzenia do dziurkowania kart, wzorniki [przyrządy pomia-
rowe], ciemnie fotograficzne, obwody drukowane, mierniki 
[przyrządy pomiarowe], przewody elektryczne, migawki [fo-
tografika], aparaty fotograficzne, przezrocza [fotografika], od-
ległość (przyrządy do pomiaru -), kompasy [przyrządy po-
miarowe], urządzenia pomiarowe, błyskowe żarówki do lamp 
[fotografika], ekrany [fotografika], elektryczne urządzenia 
pomiarowe, instalacje elektryczne, druty [przewody] elek-
tryczne, przewody magnetyczne, tyczki, łaty [przyrządy po-
miarowe], urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, 
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, nośni-
ki płyt ciemniowych [fotografika], lampy ciemniowe [foto-
grafika], logi [instrumenty pomiarowe], pamięci komputero-
we, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografika], urządze-
nia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe, urzą-
dzenia i przyrządy optyczne, laptopy [komputery], celowniki 
fotograficzne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, kątomierze 

[przyrządy pomiarowe], druty [przewody] telegraficzne, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, klawiatury kom-
puterowe, przysłony [fotografika], druty [przewody] telefo-
niczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramo-
wanie komputerowe, nagrane, monitory [hardware kompu-
terowy], monitory [programy komputerowe], napędy dys-
ków do komputera, lampy błyskowe [fotografia], komputery 
przenośne [podręczne], 11 powietrze (instalacje klimatyza-
cyjne), żarówki oświetleniowe, szafy chłodnicze, kąpiele (in-
stalacje do -), oświetlenie (lampy -), latarnie oświetleniowe, 
podgrzewacze (instalacje -), woda gorąca (instalacje central-
nego ogrzewania na -), pojazdy (instalacja grzewcza w -), 
woda (instalacje do dystrybucji -), rury [części instalacji sani-
tarnych], wodociągowe instalacje, sprzęt kuchenny (elek-
tryczny -), woda (instalacje do uzdatniania -), woda (schładza-
nie -) [instalacje], oświetlenie (urządzenia i instalacje do -), 
ścieki (instalacje do oczyszczania wód ściekowych), oświetle-
nie sufitowe, filtry [części instalacji domowych lub przemy-
słowych], chłodnicze (aparatura i urządzenia -), komory 
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, płuczki gazowe [części 
instalacji gazowych], ciecze (chłodnice do -) [instalacje], lumi-
nescencyjne (lampy -) oświetleniowe, włókna magnezowe 
[oświetlenie], ogrzewanie parowe (odpowietrzniki nieauto-
matyczne do instalacji -), chłodzenie (instalacje i urządzenia 
do - ), aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze (aparatura 
i instalacje -), bezpieczeństwo (armatura -) do urządzeń oraz 
instalacji wodnych i gazowych, sanitarna (instalacje i apara-
tura -), wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzew-
czych lub chłodniczych], dmuchawy [części instalacji do na-
wiewu], tytoń (instalacje chłodnicze do -), para (instalacje 
do wytwarzania -), wentylacja [klimatyzacja] (aparatura do -), 
wentylacja pojazdów [klimatyzacja] (instalacje do -), zmięk-
czanie wody (urządzenia i instalacje do -), woda (instalacje 
do zaopatrywania w -), naczynia wzbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, zawory termostatyczne [części instala-
cji ogrzewniczych], komory (czyste -) [instalacje sanitarne], 
lady chłodnicze, 12 instalacje hydrauliczne do pojazdów, 
13 pneumatyczne (pistolety -) [broń], 16 dozowniki taśmy 
przylepnej [artykuły biurowe], biurowe maszyny do stem-
plowania, fotografie, drukarskie (zestawy -) przenośne [arty-
kuły biurowe], niszczarki dokumentów do użytku biurowe-
go, urządzenia i maszyny do introligatorstwa, urządzenia 
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, 19 ka-
nały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych, 22 wentylacja (przewody -) z płótna smoło-
wanego [dla kopalni], 28 pneumatyczne pistolety [zabawki], 
35 rynek (badania -), reklama billboardowa, informacja han-
dlowa (agencje -), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, fotokopiowanie, wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, działalność gospodarcza (doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania -), zarządzanie personalne 
(doradztwo w zakresie –), zarządzanie działalnością gospo-
darczą (doradztwo w zakresie -), reklamy prasowe (przygoto-
wywanie -), rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[próbek, druków, prospektów, broszur], powielanie doku-
mentów, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, sponsorowane teksty (publi-
kowanie -), wizerunek (kreowanie -) [firmy, usług, towaru], re-
klamy radiowe, public relations, telewizyjna (reklama -), trans-
krypcja formy wiadomości i komunikatów, public relations 
(agencje -), rynek (analizy -), zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradz-
two w zakresie ), wystawy (organizacja -) w celach handlo-
wych lub reklamowych, opinie (sondaże -), rekrutacja perso-
nelu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, sprzedaż (pro-
mocja -) dla osób trzecich, sekretarskie (usługi -), teksty (edy-
cja -), reklamy korespondencyjne, sortowanie danych w ba-
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zach komputerowych, targi (organizowanie -) w celach han-
dlowych lub reklamowych, wynajem fotokopiarek, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi tele-
komunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania- ), two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy detalicznej, 37 instalowanie, 
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, komputery (insta-
lowanie, konserwacja i naprawy -), 38 agencje informacyjne 
[wiadomości], udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, 40 introligatorstwo, 41 organizowanie i prowadze-
nie kongresów, wystawy (organizacja -) związane z kulturą 
lub edukacją, tłumaczenia, 42 analizy chemiczne, badania 
bakteriologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, 
inżynieria techniczna, badania w dziedzinie fizyki, badania 
w dziedzinie mechaniki, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, oprogramowanie komputerowe (aktuali-
zacja -), komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie -), wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, oprogramowa-
nie komputerowe (konserwacja -), analizy systemów kompu-
terowych, powielanie oprogramowania komputerowego, 
utrzymywanie (tworzenie i -) stron internetowych dla osób 
trzecich, oprogramowanie komputerowe (instalacje -), opro-
gramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie -), wypo-
życzanie serwerów [hosting], wyszukiwarki internetowe (do-
starczanie - [opracowywanie]), 45 doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.

(210) 513980 (220) 2020 05 26
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEROBUS

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 39 transport autobusowy, 41 przedstawienia te-
atralne, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk.

(210) 514055 (220) 2020 05 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ALAMI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 

pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 514064 (220) 2020 05 28
(731) ŻEGLIŃSKI MIKOŁAJ GAINZDESIRE, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAINZDESIRE

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem.

(210) 514075 (220) 2020 05 28
(731) ANTOSZ ADRIAN MPL SOLUTION, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO 14

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
zarządzanymi na zasadach franchisingu, handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
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przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, 43 obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (cate-
ring), doradztwo kulinarne, informacja o usługach restaura-
cyjnych, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], 
kawiarnia, oferowanie żywności i napojów w bistrach, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie 
bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, usłu-
gi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi restauracji 
fast-food, winiarnie, usługi snack-barów, usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem, 45 licencjonowanie koncepcji fran-
czyzowych [usługi prawne], licencjonowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne].

(210) 514083 (220) 2020 05 29
(731) ŚMIGLARSKI DAWID LEOPARD, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) MAVI
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsa-
my, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów ko-
smetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycz-
nych, geraniol do użytku kosmetycznego, henna [barwnik 
kosmetyczny], henna w proszku, kamienie do wygładzania 
stóp, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej 
do peruk, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kolorowe kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku 
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosme-
tyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialu-
ronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kreda do użytku 
kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, lakier do celów kosme-
tycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chus-
teczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki na-
sączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, 
nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, 
nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olej kokoso-
wy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów ko-
smetycznych, olejek bergamotowy, olejek z wyciągiem 
z owoców amla do celów kosmetycznych, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecz-
nicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki 
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toale-
towe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, perfumowane 
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsa-
my [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycz-
nego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaleto-
wymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, prepa-
raty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, prepa-
raty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków 

toaletowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty kosmetyczne wspomagające odchu-
dzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], pumeks, pumeksy do ciała, puszki bawełniane 
do celów kosmetycznych, środki czyszczące do szczoteczek 
i pędzelków kosmetycznych, środki do usuwania skórek wo-
kół paznokci, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, świece do masażu do celów kosme-
tycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do ce-
lów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wata 
kosmetyczna, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, 
wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, woski 
do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosme-
tyków, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania 
skóry, dwustronne tasiemki do podklejania powiek, emalia 
do paznokci, emalie do paznokci, emulsja opóźniająca sta-
rzenie, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje z filtrem 
przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], kamień 
ałun [środek ściągający], kleje do mocowania sztucznych 
rzęs, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do mo-
cowania sztucznych brwi, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych pa-
znokci, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne emulsje 
do opalania, kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne pe-
elingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetycz-
ne żele pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie sło-
neczne, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pa-
znokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przezna-
czone do suchej skóry, kosmetyki w formie mleczek, kosme-
tyki w postaci płynów, kreda malarska, krem chłodzący [cold 
cream], inny niż do celów medycznych, kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, kremy tonizujące [kosmetyki], la-
kiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery na-
wierzchniowe do paznokci, maseczki do ciała, maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], 
maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki 
do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające 
do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające 
do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, maski 
kosmetyczne, maski do twarzy, maska do ciała w proszku 
[do użytku kosmetycznego], maski do ciała w płynie 
[do użytku kosmetycznego], maseczki zwężające pory stoso-
wane jako kosmetyki, masło do rąk i ciała, masło kakaowe 
do celów kosmetycznych, materiały na powłoki do paznokci 
u rąk, mieszanki do pielęgnacji skóry po wystawieniu na dzia-
łanie promieni słonecznych, mieszanki do rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], mleczka do ciała, mleczka do ciała dla niemow-
ląt, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, 
mleczka nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji 
skóry, mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko migda-
łowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 
do twarzy, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mus do pielęgna-
cji skóry, naklejane ozdoby do paznokci, nawilżacze skóry, 
nawilżacze do skóry, nawilżające balsamy do ciała [kosmety-
ki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], nielecznicze balsamy do stóp, 
nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust, 
nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kre-
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my do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze 
kremy pod oczy, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze pe-
elingi do twarzy, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze pro-
dukty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające 
usta, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze środki nawil-
żające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecz-
niczy krem do twarzy, nieleczniczy krem na wysypkę pielusz-
kową, nieleczniczy puder do ciała, odświeżacze do skóry, 
odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki utwardzają-
ce do paznokci [kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], olejki cytronelowe do użytku kosme-
tycznego, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki 
do ciała w sprayu, olejki do nawilżania skóry po opalaniu, 
olejki do opalania, olejki do opalania do celów kosmetycz-
nych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki 
eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eu-
kaliptusowe do użytku kosmetycznego, olejki kosmetyczne 
do naskórka, olejki oczyszczające, olejki perfumowane 
do pielęgnacji skóry, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki 
rozmarynowe do użytku kosmetycznego, oliwki dla nie-
mowląt, opakowania uzupełniające do dozowników, zawie-
rające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające 
do dozowników zawierające krem do twarzy, otręby ryżowe 
do wygładzania skóry [arai-nuka], papier ścierny do paznokci, 
papier ścierny szmerglowy do paznokci, paznokci (lakiery do 
-), paznokci (preparaty do polerowania -), peelingi do twarzy 
[kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do twa-
rzy, perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumo-
wany puder [do użytku kosmetycznego], pianka do czysz-
czenia, pianka oczyszczająca, pianki kosmetyczne zawierają-
ce środki chroniące przed słońcem, pianki oczyszczające, 
pilniczki kartonowe, plastry kosmetyczne zawierające środek 
chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie sło-
neczne do stosowania na skórze, płukanki do oczu, nie do ce-
lów medycznych, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn 
do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aro-
materapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny 
do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 
do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny 
do stóp nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny 
oczyszczające, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, 
podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci 
[kosmetyki], powłoki do nadawania kształtu paznokciom 
u rąk, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, 
preparaty do kuracji paznokci, preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej 
do użytku kosmetycznego, preparaty do opalania, preparaty 
do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, prepara-
ty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do rozjaśniania skóry, pre-
paraty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybiela-
nia skóry, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], prepa-
raty do wzmacniania paznokci, preparaty do zmywania twa-
rzy, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, preparaty kosmetyczne do przyspiesza-
nia schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do odnowy 
skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowa-

nia w ciąży, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, 
preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosme-
tyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne 
do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do pod 
prysznic, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki 
do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne 
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, pre-
paraty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające [kosme-
tyczne], preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, pre-
paraty odżywiające skórę, preparaty pielęgnacyjne spowal-
niające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, 
do celów kosmetycznych, preparaty przeciwsłoneczne, pre-
paraty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty w ae-
rozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów ko-
smetycznych, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry 
[peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [pe-
elingi], produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, produkty 
kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne w po-
staci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty oczyszczające 
do oczu, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty 
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty wodood-
porne z filtrem przeciwsłonecznym, proszek do polerowania 
paznokci, proszki do kąpieli, proszki do nadawania kształtu 
sztucznym paznokciom, przeciwtrądzikowe środki myjące, 
kosmetyczne, puder dla niemowląt, puder do ciała, pudry 
do stóp [nielecznicze], rozjaśniacze do paznokci, rzęsy, rzęsy 
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, skóra 
[preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], środki do mikro-
dermabrazji, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do usuwa-
nia paznokci żelowych, środki nawilżające do twarzy [kosme-
tyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki zmiękczające, 
środki złuszczające skórę, środki zmiękczające do skóry, środ-
ki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę 
[nielecznicze], środki zmiękczające skórki przy paznokciach, 
suflety do ciała, szminki blokujące promieniowanie słonecz-
ne [kosmetyki], szminki w kremie do ust, sztuczne brwi, 
sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie, sztucz-
ne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie 
do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachet-
nych, sztyfty przeciwsłoneczne, talk do ciała, talk, do użytku 
toaletowego, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talk 
w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, talki do ciała, tipsy, 
tipsy [kosmetyki], toniki do rozpylania, toniki do skóry, toniki 
do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki 
do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, to-
niki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], utwardzacze 
do paznokci, wazelina kosmetyczna, wielofunkcyjne prepa-
raty kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosme-
tyczne do ujędrniania skóry, zapachowe kremy do ciała, za-
sypki do ciała [talk], zboża do oczyszczania twarzy, żel do pa-
znokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające 
[kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, 
żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żelowe masecz-
ki na oczy, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze 
lakieru do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół pa-
znokci, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, baza 
podkładowa do paznokci [kosmetyki], brokat do paznokci, 
kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej do utwardzania pa-
znokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kremy 
do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, 
wosk do depilacji, woski do depilacji, środki toaletowe, środki 
perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, dezodoranty i anty-
perspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty 
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do wło-
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sów, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], 
bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat 
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki dla nie-
mowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki 
jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi 
do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, 
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparata-
mi do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów 
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające 
do higieny intymnej dla kobiet, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, emulsje do mycia ciała nie zawierające my-
dła, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna do ce-
lów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany do użytku ko-
smetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki 
do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki 
koloryzujące do skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kre-
mów, krem do opalania dla niemowląt, kremy BB, kremy 
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsa-
my kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, 
makijaż (preparaty do -), maseczki do twarzy i ciała, masła 
do twarzy, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko 
kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nie-
lecznicze, do użytku osobistego], nawilżane chusteczki ko-
smetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetycz-
ne, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze płukanki 
do irygacji, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nie-
lecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, oczyszczające maseczki do twarzy, 
olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nie-
lecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, 
olejki do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników 
kosmetyków, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami 
czyszczącymi, peeling do stóp, pianka pod prysznic i do ką-
pieli, pianki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające 
do skóry, pianki pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], pły-
ny pielęgnacyjne, płyny do włosów i ciała, preparaty czysz-
czące do użytku osobistego, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], prepara-
ty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty fitokosmetycz-
ne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, prepa-
raty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kola-
genowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty kosme-
tyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne powstrzymujące 
odrastanie owłosienia, preparaty myjące do użytku osobiste-
go, preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twa-
rzy do użytku kosmetycznego, produkty do mycia rąk, pro-
kolagen do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder 
w kremie do twarzy, pumeks sztuczny, pumeksy do użytku 
osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielę-
gnacyjne, serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku 
kosmetycznego, spraye do utrwalania makijażu, środki 
do czyszczenia rąk, środki do pielęgnacji włosów, wata w for-
mie płatków do użytku kosmetycznego, woda micelarna, żel 
pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe płatki pod oczy do ce-
lów kosmetycznych, aerozole do odświeżania i oczyszczania 
skóry, balsam do cery z wypryskami, balsamy dla niemowląt, 
balsam do ciała, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy 
do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosme-
tyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy 
do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cel-
lulitu, balsamy do stóp (nielecznicze -), balsamy do ust, balsa-
my oczyszczające, balsamy po opalaniu, bibułki z pudrem 
do twarzy, błoto kosmetyczne do ciała, chusteczki pielęgna-

cyjne dla niemowląt, emulsje na dzień, emulsje wygładzające 
do skóry, esencje do pielęgnacji skóry, farba do rzęs, krem 
do rąk, krem do twarzy, krem na odparzenia pieluszkowe 
[nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, 
krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremy chłodzące 
do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kre-
my dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kre-
my do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do demakija-
żu, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], 
kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do oczysz-
czania skóry, kremy do odżywiania skóry do celów kosme-
tycznych, kremy do opalania skóry, kremy do pielęgnacji skó-
ry, inne niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie koń-
skiego oleju, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy 
do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nie-
lecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku ko-
smetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy [ko-
smetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy 
do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne 
do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, 
kremy na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, 
kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze, kremy 
ochronne, kremy oczyszczające, kremy odżywcze nieleczni-
cze, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy po opa-
laniu [do użytku kosmetycznego], kremy przeciw piegom, 
kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszcz-
kowe, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalają-
ce, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające do skóry, 
kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, 
kryształki do kąpieli, maści [nielecznicze], maseczki do ciała 
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, serum zapo-
biegające starzeniu się, sole do kąpieli, sole pod prysznic, 
nie do celów medycznych, środki czyszczące do higieny in-
tymnej, nielecznicze, środki nawilżające po opalaniu, środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środ-
ki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczają-
ce skórę, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, 
8 cążki do obcinania paznokci, cążki do obcinania paznokci 
[narzędzia ręczne], cążki do paznokci, elektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania pa-
znokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, nie-
elektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, no-
życzki do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, 
obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pil-
niki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki 
do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicu-
re, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, po-
lerki do paznokci nieelektryczne, wymienne głowice obroto-
we do elektronicznych pilników do paznokci.

(210) 514097 (220) 2020 05 29
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) REPIROL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki stosowane 
w leczeniu choroby Parkinsona.

(210) 514098 (220) 2020 05 29
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 01.01.04, 26.01.03
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty toaletowe, pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, 5 preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 514103 (220) 2020 05 29
(731) KWIATKOWSKI TOMASZ KRZYSZTOF 

SPECJALISTYCZNY GABINET CHIRURGICZNO- 
-UROLOGICZNY, Jarosław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEIN CENTER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 44 usługi doradcze w zakresie chirurgii, 
świadczenie usług medycznych, przeprowadzanie dia-
gnozy choroby, świadczenie pomocy medycznej, usługi 
lekarskie, usługi indywidualnych! konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi w zakresie diagnostyki 
chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, 
przeprowadzenie diagnozy chorób, udzielanie wiadomości 
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi doradcze doty-
czące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakre-
sie chirurgii, usługi w zakresie leczenie medycznego.

(210) 514146 (220) 2020 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

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

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PRODUKTY REGIONALNE

(531) 05.03.20, 08.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 514220 (220) 2020 06 02
(731) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) DEFRO HOME INTRA
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kominki, kominki elektryczne, 
domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece [urządzenia 
grzewcze], armatura do pieców, wsporniki do pieców, prefa-
brykowane elementy pieców, chłodnice do pieców, piecyki 
opalane drewnem, piecyki na drewno, piecyki na węgiel, 
piece do ogrzewania centralnego, piece na węgiel drzewny, 
piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza do pieców, urzą-
dzenia wspomagające do pieców, urządzenia do załadunku 
pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, dopalacze będące 
elementami pieców, dysze regulujące [części pieców], wy-
profilowane elementy instalacji pieców, piece do sprzedaży 
w zestawach, piece o powolnym spalaniu [piece opalane 
drewnem do użytku domowego], piece węglowe [ogrze-
wacze pomieszczeń do użytku domowego], misy na zanie-
czyszczenia [części kominków lub pieców].

(210) 514224 (220) 2020 06 02
(731) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) INTRA
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kominki, kominki elektryczne, 
domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece [urządzenia 
grzewcze], armatura do pieców, wsporniki do pieców, prefa-
brykowane elementy pieców, chłodnice do pieców, piecyki 
opalane drewnem, piecyki na drewno, piecyki na węgiel, 
piece do ogrzewania centralnego, piece na węgiel drzewny, 
piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza do pieców, urzą-
dzenia wspomagające do pieców, urządzenia do załadunku 
pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, dopalacze będące 
elementami pieców, dysze regulujące [części pieców], wy-
profilowane elementy instalacji pieców, piece do sprzedaży 
w zestawach, piece o powolnym spalaniu [piece opalane 
drewnem do użytku domowego], piece węglowe [ogrze-
wacze pomieszczeń do użytku domowego], misy na zanie-
czyszczenia [części kominków lub pieców].

(210) 514291 (220) 2020 06 02
(731) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NATURE SCIENCE

(531) 02.09.25, 05.01.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
35 usługi w zakresie handlu dotyczące suplementów diety, 
probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i usługi informacyj-
ne dla konsumentów.

(210) 514323 (220) 2020 06 03
(731) SPATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiar-
nia, koktajlbary, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie 
bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i re-
stauracji, usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napo-
jów), usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie 
bankietów, usługi snack-barów, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami, transportem, obsługa 
gastronomiczna.

(210) 514332 (220) 2020 06 03
(731) PIETRZAK SYLWIA ROWELOVE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Rowelove
(510), (511) 41 organizowanie warsztatów, organizowanie 
rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez rowerowych, organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie gal, organizo-
wanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyj-
nych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wy-
ścigów rowerowych, organizowanie widowisk muzycznych, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, organizowanie i przeprowadza-
nie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 usłu-
gi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu 
pokojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w za-
kresie barów szybkiej obsługi, usługi snack-barów, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi kateringowe w zakre-
sie bufetów firmowych, usługi mobilnych restauracji, usługi 
hotelowe, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe, 
usługi kateringowe obwoźne, usługi cateringu zewnętrzne-
go, usługi barów i restauracji, usługi barów typu fast-food 
na wynos, hotelowe usługi kateringowe, usługi hosteli dla tu-
rystów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 514351 (220) 2020 06 03
(731) DANKS-EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA 

PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANKS LET’S GROW TOGETHER

(531) 02.09.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarcza, prognozy ekonomiczne, analizy kosz-
tów, usługi księgowości, audyt księgowy, usługi związane 
z dobrem i zarządzeniem personelem, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, 
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw i fuzją, przy-
gotowywanie listy płac, badania rynku, sporządzanie spra-
wozdań rachunkowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, sporządzanie zestawień statystycznych, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, zapewnianie platform 
internetowych dla nabywców i sprzedawców towarów oraz 
usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących 
kosztów handlowych i finansowych, prognozy ekonomicz-
ne, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, optymalizacja stron internetowych, tymczasowe zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami, usługi pośrednictwa biznesowe-
go dotyczącego kontaktowania ze sobą potencjalnych inwe-
storów z przedsiębiorstwami potrzebującymi finansowania, 
audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt 
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podatkowy, 36 usługi doradztwa podatkowego, usługi do-
radztwa gospodarczego, usługi związane z analizami finan-
sowymi, informacja bankowa, doradztwo w sprawach finan-
sowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie finan-
sami, usługi finansowe, usługi informacji finansowych, usługi 
finansowe dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, zarządzenie 
majątkiem ruchomym i nieruchomym, ściąganie należności, 
wycenia nieruchomości, szacowanie majątku ruchomego 
i nieruchomego, operacje rozliczeń finansowych, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny kapitału, przejęcia kapita-
łowe, zarządzenie finansowe, wyceny finansowe, analizy fi-
nansowe, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu 
do różnych gałęzi gospodarki, szacowanie kosztów napraw, 
usługi finansowe związane z odpowiedzią na ogłoszenia 
przetargowe, 42 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa da-
nych, projektowanie witryn internetowych, hosting serwe-
rów, hosting stron internetowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, usługi szyfrowania danych.

(210) 514368 (220) 2020 06 03
(731) SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sanmed

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 nakrycia głowy ochronne, maski ochronne, 
odzież chroniąca przed wypadkami, przed napromieniowa-
niem i przed ogniem, odzież ochronna do użytku w laborato-
riach, w placówkach służby zdrowia, okulary ochronne, osło-
ny głowy ochronne, plandeki ochronne, pokrowce na sprzęt 
komputerowy, 24 bielizna stołowa, bielizna pościelowa, 
prześcieradła, poszwy, poszewki, koce, elastyczne materia-
ły tkane, flanela, materiały tapicerskie tekstylne, z dzianiny 
i z tworzyw sztucznych, materiały tekstylne nietkane, tkaniny 
tekstylne powlekane, dzianiny powlekane, dzianiny i tkaniny 
antystatyczne, tkaniny i dzianiny na odzież ochronną, tkani-
ny i dzianiny na odzież i artykuły o przeznaczeniu medycz-
nym, tkaniny i dzianiny powlekane poliuretanem, materiały 
tapicerskie powlekane, tkaniny i dzianiny nieprzemakalne, 
substytuty tkanin i dzianin wykonane z tworzyw sztucznych, 
obicia materacy z materiałów tekstylnych, osłony materacy 
zabezpieczające przed zmoczeniem, pledy, pokrycia i narzu-
ty na meble, pokrycia mebli tapicerskie z surowców natural-
nych i z tworzyw sztucznych, pokrycia na materace, ręczniki, 
ścierki, śpiwory, tkaniny, tkaniny wełniane, tkaniny konop-
ne, tkaniny z włókna szklanego, wsypa pościelowa, wsypa 
na pokrowce na materace, wyściółki obuwia z materiałów 
tekstylnych, tkaniny tekstylne powlekane, dzianiny powleka-
ne, tkaniny antystatyczne, tkaniny na odzież ochronną, ma-
teriały tapicerskie o przeznaczeniu medycznym, materiały 
tapicerskie o zastosowaniu specjalistycznym, tkaniny i dzia-
niny barierowe, 25 bielizna osobista, bielizna nocna, nakrycia 
głowy, obuwie, kombinezony jako odzież, kurtki, kamizelki, 
podkoszulki, spodnie, kurtki, rękawice, odzież, odzież z latek-
su, ze skóry i z imitacji skóry, fartuchy, ubiory przeciwdeszczo-
we, 35 zapewnienie platform internetowych dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż internetowa de-
taliczna i hurtowa towarów oraz usług, sprzedaż detaliczna 
i hurtowa środków sanitarnych i zaopatrzenia medycznego, 
agencje reklamowe, marketing ukierunkowany, organizowa-

nie pokazów odzieży ochronnej dla celów promocyjnych, 
handlowych i reklamowych, doradztwo biznesowe, wysta-
wy i pokazy towarów w celach handlowych, reklamowych 
i promocyjnych, reklama, reklama korespondencyjna, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, rekla-
ma zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, publikowanie tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, kolportaż 
próbek, usługi nabywania towarów i usług na potrzeby osób 
trzecich i przedsiębiorstw, informacje i porady handlowe do-
tyczące wyboru towarów i usług, udzielane konsumentom, 
42 badania naukowe, badania techniczne, projektowanie 
witryn internetowych, dostarczanie informacji za pośred-
nictwem stron internetowych, hosting stron internetowych, 
ocena i kontrola jakości materiałów tekstylnych, opraco-
wywanie projektów technicznych, projektowanie odzieży 
ochronnej, testowanie materiałów tekstylnych, wzornictwo 
przemysłowe, projektowanie materiałów powlekanych.

(210) 514399 (220) 2020 06 04
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) HORECA PREMIUM
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholo-
we smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholo-
we musujące, nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, 
napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe, 
35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowa-
nie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki on-line 
i poprzez udostępnianie treści multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i innych sieci komunikacji, badanie 
rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadze-
niu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie sieci 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalko-
holowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła i tworzyw 
sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek 
i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względnie 
za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie 
internetowej wykorzystując zamówienie koresponden-
cyjne lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu 
i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 
41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, 
forów edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyj-
na oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, me-
diów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania 
odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opraco-
wywanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe) z zakresu branży winiarskiej.

(210) 514448 (220) 2020 06 05
(731) BLACHOWSKI PAWEŁ, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHuddEr
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kable do mikrofonów, mikrofony, mikrofony 
do urządzeń łączności, mikrofony [do urządzeń telekomuni-
kacyjnych], mikrofony do używania bez użycia rąk do tele-
fonów komórkowych, mikrofony obuuszne, miksery do mi-
krofonów, przyciski mikrofonów, rozgałęźniki elektroniczne 
do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, 
stojaki do mikrofonów, wtyczki do mikrofonów, żurawie mi-
krofonowe, kolumny typu soundbar, głośniki audio, głośniki 
bezprzewodowe, głośniki, domowe głośniki audio, głośniki 
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki 
[sprzęt audio], głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, 
głośniki wysokotonowe, głośniki samochodowe, głośniki 
osobiste, ekspandery audio, elektroniczne procesory sygna-
łów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, 
elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów audio/wideo, elek-
troniczne urządzenia audio, kable audio, kable do przewo-
dzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video 
i telekomunikacji, miksery audio, miksery [sprzęt audio], na-
dajniki audio, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, 
odbiorniki audiowizualne, odbiorniki bezprzewodowe (au-
dio, wideo), odtwarzacze audio, oprogramowanie do edyto-
wania treści audio.

(210) 514479 (220) 2020 06 08
(731) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE MATEO, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Matuś

(531) 02.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone gotowe dania 
z warzywami, mięsem, rybami i owocami, mrożone wyroby 
garmażeryjne, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, fryt-
ki, frytki ziemniaczane, hamburgery, hamburgery z kurczaka, 
zapiekanki, suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa 
marynowane, warzywa w puszkach, przetwory owocowe 
i warzywne, 30 gotowe dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzy-
wami, naleśniki, knedle, kartacze, pierożki, pyzy, hamburgery 
w bułkach, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza, 
pizze mrożone.

(210) 514482 (220) 2020 06 08
(731) MARINEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne 
środki spożywcze, żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego, środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, olej rybi do celów leczniczych, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, również przez sieć Internet, 
produktów farmaceutycznych, witamin, preparatów witami-
nowych, suplementów diety dla ludzi, dietetycznych środ-
ków spożywczych, żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia medycznego, olejów rybich do celów leczniczych.

(210) 514494 (220) 2020 06 08
(731) WICIŃSKA MAŁGORZATA, Kurkocin
(540) (znak słowny)
(540) JO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino.

(210) 514497 (220) 2020 06 08
(731) polkadesign GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) polkadesign
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, boje kanałowe (cumowanie) z materiałów nie-
metalowych, zamki i klucze, niemetalowe, niemetalowe 
elementy złączne, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej kla-
sie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, 21 statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półpro-
duktem, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze 
na śmieci, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, materiały tekstylne do filtrowania, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami i akce-
soriami meblowymi i wyposażenia domu, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z boje kanałowe (cumowanie) 
z materiałów niemetalowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zamki i klucze, niemetalowe, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z niemetalowe elementy złączne, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z statuetki figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich mate-
riałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojemniki, spi-
nacze i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z drabiny i ruchome schody, nieme-
talowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z plansze, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, usługi sprzedaży detalicznej w związku z szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduk-
tem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparatura 
do aromatyzowania powietrza, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kosze na śmieci, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tka-
niny, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiały tekstylne do filtrowania, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami i akcesoriami 
meblowymi i wyposażenia domu, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z boje kanałowe (cumowanie) z materia-
łów niemetalowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zamki i klucze, niemetalowe, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z niemetalowe elementy złączne, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z pojemniki, spinacze 
i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z drabiny i ruchome schody, niemetalowe, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z aparatura do aromatyzowania 
powietrza, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosze 
na śmieci, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tkaniny, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiały 
tekstylne do filtrowania.

(210) 514502 (220) 2020 06 08
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Multigasto
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty 
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe wspomagające trawienie.

(210) 514505 (220) 2020 06 08
(731) SANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) VITALLE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpie-
lowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, 
kabiny prysznicowe, kabiny i parawany natryskowe, prysz-
nice, węże, drążki i uchwyty do pryszniców, ceramika sani-
tarna: muszle klozetowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki 
kompaktowe, dolnopłuki, górnopłuki, bidety, pisuary, umy-
walki, postumenty i półpostumenty umywalek, wsporniki 
do mocowania wiszących umywalek, misek ustępowych, 
bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura regulacyjna 
do urządzeń sanitarnych, łazienkowe i kuchenne baterie 
zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy 
kanalizacyjne, grzejniki, grzejniki łazienkowe, suszarki elek-
tryczne, płyty grzejne, termostaty do instalacji grzewczej 
i kaloryferów, termofory elektryczne, instalacje łazienkowe 
wodno-kanalizacyjne, kanały i kratki wentylacyjne, przepły-
wowe podgrzewacze wody, elektryczne i gazowe pojemno-
ściowe podgrzewacze wody, lampy oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe [w tym oprawy oświetleniowe LED], w szcze-
gólności ścienne, sufitowe, dekoracyjne, wiszące, podłogo-
we, zwieszakowe i stojące oprawy oświetleniowe, instalacje: 
oświetleniowe, wentylacyjne, sanitarne, dozowniki środków 
odkażających w toaletach, suszarki do prania, elektryczne, 
suszarki do włosów, 20 meble łazienkowe, łazienkowe sys-
temy organizacyjne: regały, szafy, szafy wnękowe, pojemniki 
i kosze niemetalowe, wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli łazienkowych, lustra, stojaki, stojaki 
na ręczniki półki, parawany, karnisze do zasłon, zasłony bam-
busowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, 
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, stojaki na zapas 
papieru, siedzenia prysznicowe, 21 dozowniki mydła, mydel-
niczki, dozowniki do ręczników papierowych, kosze na pa-
pier, kosze na śmieci, dozowniki papieru toaletowego, przy-
bory toaletowe, przybory kosmetyczne, uchwyty na gąbki, 
kubki, kubki z papieru, szkła, porcelany lub z tworzyw sztucz-
nych do mycia zębów, stojaki do przenośnych wanienek dla 
niemowląt, stojaki na pędzle do golenia, wieszaki na ręczniki 
[pręty i koła], suszarki do bielizny, szczotki, szczotki do mi-
sek klozetowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
świadczone w ramach prowadzonych salonów i sklepów, 
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednic-
twem Internetu, a także usługi pośrednictwa handlowego 
dla osób trzecich w zakresie sprzedaży towarów: akcesoria 
łazienkowe, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, sto-
jaki na zapas papieru, siedzenia prysznicowe, zasłony prysz-
nicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, ce-
ramiczne płytki budowlane, gresowe płytki budowlane, sani-
tarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natrysko-
we, obudowy wanien i brodzików, kabiny prysznicowe, kabi-
ny i parawany natryskowe, prysznice, węże, drążki i uchwyty 
do pryszniców, ceramika sanitarna, miski klozetowe, spłuczki 
klozetowe, miski i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, górno-
płuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty 
i półpostumenty umywalek, wsporniki do mocowania wi-
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szących umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, 
deski sedesowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
armatura: sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne bate-
rie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpły-
wy kanalizacyjne, instalacje do dystrybucji wody z miedzi 
i tworzyw sztucznych, urządzenia do wentylacji, wentylato-
ry, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, kanały i kratki 
wentylacyjne, płyty grzejne, grzejniki łazienkowe, grzejniki 
elektryczne i olejowo-elektryczne, lampy oświetleniowe, 
instalacje oświetleniowe, grzejne, instalacje wentylacyjne 
i sanitarne, dozowniki środków odkażających w toaletach, 
suszarki do prania, elektryczne suszarki do włosów, meble, 
meble łazienkowe, łazienkowe systemy organizacyjne: rega-
ły, szafy, szafy wnękowe, pojemniki i kosze niemetalowe, wy-
kończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli ła-
zienkowych, lustra, stojaki, stojaki na ręczniki półki, parawany, 
karnisze do zasłon, zasłony bambusowe, uchwyty do zasłon, 
nie z materiałów tekstylnych, dozowniki stałe do ręczników 
niemetalowe, stojaki na zapas papieru, siedzenia prysznico-
we, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki do ręczników 
papierowych, kosze na papier, kosze na śmieci, dozowniki 
papieru toaletowego, przybory toaletowe, przybory kosme-
tyczne, uchwyty na gąbki, kubki, kubki z papieru, szkła, wa-
nienek dla niemowląt, stojaki na pędzle do golenia, wieszaki 
na ręczniki [pręty i koła], suszarki do bielizny, szczotki, szczot-
ki do misek klozetowych, wagi łazienkowe, maty łazienkowe 
[dywaniki], drobne akcesoria łazienkowe z tworzyw sztucz-
nych lub porcelany, wieszaki do ręczników, osprzęt do me-
bli niemetalowy, parawany, półki, półki meblowe, domowe 
suszarki do bielizny, usługi przedstawicielstw handlowych 
na rzecz osób trzecich.

(210) 514538 (220) 2020 06 03
(731) DAMĘTKA KATARZYNA ZRÓB SOBIE KREM - 

KOSMETYKI NATURALNE KATARZYNA DAMĘTKA, 
Prochowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRÓB SOBIE KREM

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 1 składniki i materiały chemiczne do zastosowa-
nia w kosmetykach, mieszaniny odczynników chemicznych 
w formie zestawów inne niż do użytku medycznego lub we-
terynaryjnego, mieszaniny odczynników chemicznych inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, ekstrakty 
roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół 
inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmety-
ków, ekstrakty roślin inne niż olejki eteryczne, do użytku 
w produkcji kosmetyków, kolagen stosowany jako surowiec 
do produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia 
w produkcji kosmetyków, składniki i materiały chemiczne 
do zastosowania w kosmetykach, emulgatory do użytku 
w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji 

kosmetyków, dodatki chemiczne do stosowania w produkcji 
kosmetyków, preparaty chemiczne do użytku w produkcji 
kosmetyków, 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kosmetyki natu-
ralne, toniki [kosmetyki], zestawy kosmetyków, środki nawil-
żające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], olejki do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], maseczki 
do skóry [kosmetyki], 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 
21 pojemniki na kosmetyki, 41 szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, 44 usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
kosmetyków.

(210) 514563 (220) 2020 06 09
(731) SZMIDT MARCIN SEPI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARODZIEJ.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzy, pod-
koszulki, t-shirty, koszule, czapeczki z daszkiem.

(210) 514572 (220) 2020 06 09
(731) ARGOS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chęciny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argos MONITORING

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, monitoring alarmów bezpie-
czeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bez-
pieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, 
usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr 
materialnych, usługi monitoringu, usługi ochrony w celu za-
bezpieczenia mienia, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony 
mienia i osób, usługi w zakresie monitorowania alarmów, 
usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi zabezpieczania 
budynków.

(210) 514587 (220) 2020 06 09
(731) WACHOWIAK ELŻBIETA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elevent EVENTS
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 programy imprez, 28 śmieszne gadżety 
na imprezy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
marketing imprez i wydarzeń, organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-
cich, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez 
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zareje-
strowanego i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie 
imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, organizowanie wystaw i im-
prez do celów handlowych lub reklamowych, 37 instalowa-
nie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji bile-
tów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, edukacja, rozrywka i sport, kongresy (organizowanie 
i prowadzenie -), organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, orga-
nizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kongre-
sów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, orga-
nizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 
prowadzenie seminariów i kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem kongresów, udostępnianie informacji 
na temat kongresów, organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
wanie imprez w celach rozrywkowych, 42 usługi projekto-
wania, usługi w zakresie projektowania, 43 usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, ser-
wisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napo-
jów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żyw-
ność i napoje w obiektach na targi i wystawy, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na targi i wystaw.

(210) 514588 (220) 2020 06 09
(731) STOWARZYSZENIE MANKO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stylowi Seniorzy

(531) 02.01.01, 02.03.01, 10.05.15, 09.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, jednorazowe produkty 
papierowe, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, ma-
teriały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, 21 statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi rekla-

mowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, 41 publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłu-
maczeń pisemnych.

(210) 514598 (220) 2020 06 09
(731) TŁUŚCIK SEBASTIAN BUNT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BUNT
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie 
olejków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 9 okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary, wo-
reczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
18 torebki, portmonetki i portfele, torby i portfele skórzane, 
skórzane torebki, torby, torby podróżne, torby sportowe, tor-
by na zakupy, torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwer-
salne, torby przenośne, torby zakupowe, torby turystyczne, 
torby na kółkach, torby z imitacji skóry, walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
torby na pas i na biodra [nerki], kuferki na kosmetyki [puste], 
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież sportowa, 
bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim 
rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpi-
nane, spodnie, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, 
kurtki puchowe, kurtki sportowe, piżamy, rękawiczki, rękawi-
ce, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, szelki, 
szaliki, szale i chusty na głowę, szale, apaszki, artykuły odzie-
żowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bielizna, bielizna 
nocna, bielizna osobista, chusteczki do kieszonki piersiowej 
[poszetki], krawaty, paski, paski skórzane, paski tekstylne, pa-
ski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do prze-
chowywania pieniędzy, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki, kapelusze, skórzane nakrycia głowy, obuwie, 
obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej oraz usługi sprzedaży on-line związane z nastę-
pującymi produktami: perfumy, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ko-
rekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, toreb-
ki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby sportowe, 
torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby 
zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby po-
dróżne, torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, 
odzież, odzież sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 
bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, 
swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki, okry-
cia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale, 
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, pa-
ski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji 
skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki, obuwie, usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: perfumy, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ko-
rekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, toreb-
ki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby sportowe, 
torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby 
zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby po-
dróżne, torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, 
odzież, odzież sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 
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bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, 
swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki, okry-
cia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale, 
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, pa-
ski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji 
skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki, obuwie.

(210) 514599 (220) 2020 06 09
(731) TŁUŚCIK SEBASTIAN BUNT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BUNT OF KOLOR
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie 
olejków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 9 okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui na okulary, wo-
reczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
18 torebki, portmonetki i portfele, torby i portfele skórzane, 
skórzane torebki, torby, torby podróżne, torby sportowe, tor-
by na zakupy, torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwer-
salne, torby przenośne, torby zakupowe, torby turystyczne, 
torby na kółkach, torby z imitacji skóry, walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
torby na pas i na biodra [nerki], kuferki na kosmetyki [puste], 
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież sportowa, 
bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzki, bluzki z krótkim 
rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, swetry, swetry rozpi-
nane, spodnie, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, kurtki, 
kurtki puchowe, kurtki sportowe, piżamy, rękawiczki, rękawi-
ce, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, szelki, 
szaliki, szale i chusty na głowę, szale, apaszki, artykuły odzie-
żowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bielizna, bielizna 
nocna, bielizna osobista, chusteczki do kieszonki piersiowej 
[poszetki], krawaty, paski, paski skórzane, paski tekstylne, pa-
ski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do prze-
chowywania pieniędzy, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki, kapelusze, skórzane nakrycia głowy, obuwie, 
obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej oraz usługi sprzedaży on-line związane z nastę-
pującymi produktami: perfumy, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ko-
rekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, toreb-
ki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby sportowe, 
torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby 
zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby po-
dróżne, torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, 
odzież, odzież sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 
bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, 
swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki, okry-
cia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale, 
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, pa-
ski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji 
skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki, obuwie, usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: perfumy, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ko-
rekcyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, toreb-
ki, portmonetki, portfele, torby podróżne, torby sportowe, 
torby do pracy, torby na obuwie, torby uniwersalne, torby 
zakupowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby po-
dróżne, torby na pas i na biodra, puste kuferki na kosmetyki, 
odzież, odzież sportowa, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 
bluzki, bluzki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, 

swetry, swetry rozpinane, spodnie, spódnice, sukienki, okry-
cia wierzchnie, kurtki, kurtki puchowe, kurtki sportowe, szale, 
apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, pa-
ski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji 
skóry, paski z materiału, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki, obuwie.

(210) 514608 (220) 2020 06 10
(731) KONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONBET S Panel

(531) 07.15.99, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, nadproża niemetalowe, budowlane płyty 
niemetalowe, belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, stropowe (belki -) niemetalowe.

(210) 514609 (220) 2020 06 09
(731) MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ  

ZWIERZĄT - VIVA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Viva! DLA WEGETARIAN I WEGAN

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, 
antyperspiranty, antypoślizgowe płyny do podłóg, anty-
poślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako olejki eterycz-
ne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napo-
jów jako olejki eteryczne, aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, 
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do ce-
lów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do per-
fum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn jako wyroby 
perfumeryjne, chemiczne produkty do ożywiania kolo-
rów do użytku domowego, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, deter-
genty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla lu-
dzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapacho-
we, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwia-
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towe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty jako ole-
jek eteryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby 
do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna 
jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wy-
roby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, 
kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień 
ałun jako środek ściągający, kleje do celów kosmetycz-
nych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki 
(kwilai) do prania, korund jako materiał ścierny, kosmetyki, 
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malar-
ska, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawa-
nia połysku praniu, krochmal do prania lakier do włosów, 
środki do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, ług sodo-
wy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapa-
chowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła 
do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczą-
ce, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśmi-
nowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, 
olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, pa-
pier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk 
do parkietów, paski odświeżające oddech, paski wybiela-
jące zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia 
brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, 
płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym, płukanki 
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, pły-
ny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dez-
odoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulka-
niczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce 
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne 
do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszcze-
nia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do gole-
nia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodo-
rujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści ro-
ślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do od-
barwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polero-
wania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, 
preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, 
preparaty do prostowania włosów, preparaty do samo-
opalania, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa do-
mowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, pre-
paraty do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny 

osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, preparaty wybielające do celów do-
mowych, preparaty wygładzające, produkty do odświeża-
nia oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciw-
potowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty 
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, 
rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, 
soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielają-
ce, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt domowych, szmergiel, sztuczne 
paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czysz-
czenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domo-
wego, środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry, środki do namaczania prania, środki do polerowa-
nia podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg, 
środki odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, 
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki 
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środ-
ki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękcza-
jące do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycz-
nych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, ter-
peny, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosme-
tycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, węglik krzemu jako materiał ścierny, węgliki 
metali jako materiały ścierne, woda kolońska, woda la-
wendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk 
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk kra-
wiecki, wosk szewski, wybielacze do celów kosmetycz-
nych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy ko-
smetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 
30 anyż gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aro-
maty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadzie-
wane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bloki 
lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbo-
żowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, 
masa do pieczenia ciasta, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cu-
kierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada, czeko-
lada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania liofili-
zowane, których głównym składnikiem jest makaron, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do ce-
lów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż 
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche, enzymy do ciast, 
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje 
eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten 
jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, goździki jako przyprawa, gryka, przetworzona, 
grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca od-
dech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, 
imbir jako przyprawa, jadalny papier ryżowy, jęczmień 
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), 
jogurt mrożony, kakao, kanapki, kanapki z parówką, kapa-
ry, karmelki jako cukierki, kasza bulgur, kasza kukurydzia-
na, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienatural-
na, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza 
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, kurkuma, 
kuskus, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowa-
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ne dania, których głównym składnikiem jest makaron, lio-
filizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, 
lody, lomper - podpłomyk na bazie ziemniaków, lód natu-
ralny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną 
fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany, lu-
krecja, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki 
jako wyroby cukiernicze, makarony, maltoza, marcepan, 
marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do ce-
lów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, 
mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka 
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki, mięsne 
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cu-
kierniczych, miętówki odświeżające oddech, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napa-
ry, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecz-
nicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okono-
miyaki, onigiri, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, gala-
retki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako 
wyroby cukiernicze, papier jadalny, papka ryżowa do ce-
lów kulinarnych, papryka jako przyprawa, pasta migdało-
wa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie cze-
kolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pastyła jako wy-
roby cukiernicze, pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto, 
piccalilli, pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, 
placki, placki z kimchi, płatki kukurydziane, pomadki jako 
cukierki, potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty roślinne za-
stępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, pro-
polis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lo-
dów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzen-
ne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki jako cia-
steczka, puddingi, quiche, ramen, mączka z roślin strącz-
kowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei, sie-
mię lniane do celów kulinarnych, skrobia do celów spo-
żywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, 
soba, soda oczyszczona, mąka sojowa, sorbety jako lody, 
sos jabłkowy jako przyprawa, sos sojowy, sos żurawinowy 
jako przyprawa, sosy jako przyprawy, sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy, syropy i melasa, 
szafran jako przyprawa, środki wiążące do lodów spożyw-
czych, tabule, tacos, tapioka, tarty z owocami, tortille, 
udon, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina, wareni-
ki, woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukier-
nicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do deko-
racji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, 
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spo-
żywczych, zboża, zefir jako wyroby cukiernicze, ziarna se-
zamu jako przyprawy, ziele angielskie, zioła do celów spo-
żywczych, zioła konserwowane jako przyprawy, 43 bary 
szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla 
zwierząt, kafeterie, motele, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjo-
naty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie 
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, 

usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, 
żłobki dla dzieci.

(210) 514615 (220) 2020 06 09
(731) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

INICJATYW NAUKA-PRZEMYSŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraków School of Brewing est. 2016

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 05.07.02, 05.11.15, 26.01.15
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, pro-
wadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, 
zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycz-
nych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów 
szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kur-
sach edukacyjnych, nauczanie w szkołach z kursami przy-
gotowawczymi, kursy szkolne związane z przygotowaniem 
do egzaminów, produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na profesjonalnych wykładach, usługi edukacyjne 
w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie 
kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, usłu-
gi szkół, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie 
zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia 
dla dorosłych, podyplomowe kursy szkoleniowe, organizo-
wanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie 
szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instrukta-
żowe i szkoleniowe, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawo-
dowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organi-
zowanie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, 
organizowanie konferencji edukacyjnych, usługi w zakresie 
konferencji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, 
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, usługi edukacyjne zwią-
zane z piwowarstwem, 42 badania naukowe, prowadzenie 
badań naukowych, udzielanie informacji dotyczących badań 
naukowych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, 
usługi w zakresie badań naukowych, sporządzanie raportów 
dotyczących badań naukowych, analizy laboratoryjne, bada-
nia technologiczne, doradztwo technologiczne, usługi analizy 
technologicznej, sporządzanie raportów technologicznych, 
ekspertyzy w zakresie technologii, usługi konsultacyjne doty-
czące badań technologicznych, badania i rozwój w dziedzinie 
mikroorganizmów, usługi laboratorium badań biologicznych, 
badania mikrobiologiczne, opracowywanie produktów, prze-
prowadzanie doświadczeń technologicznych.
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(210) 514654 (220) 2020 06 10
(731) Valio Ltd, Helsinki, FI
(540) (znak słowny)
(540) ODDLYGOOD
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mleko 
i produkty mleczne, w tym jogurty, zsiadłe mleko, śmietany, 
kwaśna śmietana, bita śmietana, napoje mleczne, napoje 
z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające głów-
nie mleko, zsiadłe mleko, puddingi na bazie mleka, koktaj-
le mleczne, mleko albuminowe, mleko o różnych smakach, 
napoje zawierające bakterie lactobacillus, kefir, kumys, ser-
watka, ser twarogowy, sery, wyroby z sera, mleko w prosz-
ku, suche produkty serwatkowe i serwatka w proszku, ole-
je i tłuszcze jadalne, masło, margaryna, zupy, dipy na bazie 
mleka i śmietany, substytuty nabiału, substytuty produktów 
z nabiału, substytuty mleka, mleko owsiane- substytuty mle-
ka, mleko migdałowe, napoje na bazie mleka migdałowego, 
mleko kokosowe, napoje na bazie mleka kokosowego, mle-
ko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie mleka orzecho-
wego, mleko ryżowe, mleko ryżowe jako substytut mleka, 
mleko sojowe, napoje na bazie mleka sojowego, substytuty 
jogurtu, zamienniki jogurtu pitnego, substytuty maślanki, 
substytuty kwaśnej śmietany, substytuty kwaśnego mleka, 
namiastki śmietany, śmietana i zabielacz na bazie warzyw, 
substytuty masła, substytuty margaryny, substytuty serów, 
proszki warzywne, substytuty nabiału w proszku, substytuty 
mleka w formie proszku, substytuty mleka w formie prosz-
ku do żywności i celów spożywczych, substytuty substytu-
ty mleka w proszku w formie proszku, substytuty śmietany 
w proszku, mleko kokosowe w proszku, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, przetworzone owoce, przekąski z owo-
ców, chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, soki owo-
cowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, koncentraty 
soków warzywnych do żywności, zupy w proszku, 30 kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa, proszek do pieczenia, sól, musz-
tarda, ocet, sosy- przyprawy, przyprawy, lód, drinki i napoje 
na bazie kawy, drinki i napoje na bazie kawy zawierające sub-
stytuty mleka, lody bez nabiału, lody wykonane z substytu-
tów mleka, substytuty lodów, puddingi, sosy owocowe, sos 
serowy, sosy na bazie substytutów sera, przekąski na bazie 
zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, czekoladowe 
batony z wysoką zawartością protein, jogurt mrożony- lody 
spożywcze, bezmleczny jogurt mrożony, sorbety- lody, prze-
tworzone ziarna, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, sosy sałatkowe do żywności- sosy, 
sosy do gotowania, gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, cukry, naturalne słodziki, polewy i nadzienia cukier-
nicze, produkty pszczele, sole, przyprawy korzenne, dodatki 
smakowe i przyprawy, owsianka, kleik spożywczy, gotowe 
potrawy i przekąski zawierające wyżej wymienione składni-
ki, sosy na bazie mleka i śmietany, 32 preparaty do produkcji 
napojów, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, na-
poje bezalkoholowe, napoje na bazie owsa, napoje owoco-
we i soki owocowe, napoje na bazie orzechów i soi, napoje 
warzywne, napoje na bazie kokosu, sorbety- napoje, napoje 
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw typu 
smoothie, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami.

(210) 514657 (220) 2020 06 10
(731) POLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze
(540) (znak słowny)

(540) BIOHUMIX
(510), (511) 31 produkty rolnicze.

(210) 514661 (220) 2020 06 10
(731) GRADECKI KRZYSZTOF GRADI, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLONIA HICKORY PHO PEN GRADI GOLF CLUB

(531) 21.03.01, 21.03.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe, akcesoria sportowe, 
sprzęt do gier, sprzęt do uprawiania sportu, 35 usługi rekla-
mowe w zakresie organizowania i prowadzenia zawodów 
sportowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
zarządzanie polami golfowymi, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, informacja o ww. usługach, 
w tym prezentowana w sieci www, 41 usługi w zakresie ob-
sługi pól golfowych, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizacja przyjęć rozrywkowych, obozy 
sportowe, usługi instruktorów sportowych, w tym instruk-
torów golfa, działalność sportowa, działalność kulturalna, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie tere-
nów o przeznaczeniu sportowym, wynajmowanie obiektów 
sportowych, informacje o imprezach wypoczynkowych, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, informacja 
o ww. usługach, w tym prezentowana w sieci www.

(210) 514677 (220) 2020 06 12
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. holistic

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

(210) 514686 (220) 2020 06 12
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) tołpa. holistic

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

(210) 514710 (220) 2020 06 12
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBQ SOS DARK BEER JAKOŚĆ PREMIUM HIGH 

QUALITY FIRMA ROLESKI GREAT TASTE BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ GMO DARK BEER Ballic Porter

(531) 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 19.07.25, 27.05.01, 
25.01.15, 29.01.15

(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztar-
dy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majone-
zy przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, 
ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, prepara-
ty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy 
do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy zio-
łowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy 
pomidorowe, dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mię-
sne, aromaty i przyprawy do żywności, ocet, marynaty 
do mięs.

(210) 514711 (220) 2020 06 12
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BBQ SOS

(531) 19.07.25, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 26.01.16, 
29.01.15, 27.05.01

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

(210) 514713 (220) 2020 06 12
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS JOGURTOWY
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(531) 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 
25.01.15, 29.01.15

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

(210) 514715 (220) 2020 06 12
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS JOGURTOWY ORYGINALNY FIRMA ROLESKI aż 

70% NATURALNEGO JOGURTU LOW FAT 1,1%

(531) 05.03.20, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 
27.05.01, 26.04.02, 25.01.15, 29.01.15, 26.04.16

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

(210) 514724 (220) 2020 06 15
(731) KUCHARSKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PiOTRUNiA

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

(210) 514725 (220) 2020 06 15
(731) PLISIECKA AGATA, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA OLEJOWA 44

(531) 01.15.15, 19.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 oleje do silników samochodowych, oleje 
do smarowania, oleje i smary mineralne do celów przemy-
słowych nie do paliw, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, 
oleje mineralne, oleje samochodowe, oleje silnikowe, oleje 
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje sma-
rowe jako oleje hydrauliczne, oleje smarowe- smary prze-
mysłowe, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje 
syntetyczne, oleje techniczne, płyny do smarowania, smary, 
smary będące olejami przekładniowymi, smary do maszyn, 
smary do pojazdów, smary na bazie olejów, smary przemy-
słowe, smary, przemysłowe tłuszcze, wosk i płyny, smary sa-
mochodowe, smary syntetyczne, smary uniwersalne, smary 
w postaci olejów, smary w stanie stałym do celów przemy-
słowych, syntetyczne oleje do smarowania, techniczne oleje.

(210) 514735 (220) 2020 06 15
(731) CIARA TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NALEWAK

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 piwo, woda mineralna, woda gazowana, na-
poje bezalkoholowe, soki, owoce (bezalkoholowe napoje 
z soków), syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, 33 napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocento-
we (napoje), gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, whisky, wino, wódka, alkohole i likiery 
wspomagające trawienie.
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(210) 514736 (220) 2020 06 15
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) LOFTY
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 514743 (220) 2020 06 15
(731) SOŁTYSIK DANUTA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RÉVOLTE

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 kubki, kubki ceramiczne, kubki szklane, kubki 
porcelanowe, kubki gliniane, kubki do kawy, kubki do na-
pojów, kubki z porcelany, kubki wykonane z ceramiki, kubki 
wykonane z porcelany, kubki z chińskiej porcelany, filiżanki 
i kubki, talerze, talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze 
pamiątkowe (okolicznościowe), talerze kolekcjonerskie, tale-
rze ze szkła, talerze na przystawki, półmiski (tace), półmiski 
do jarzyn, półmiski do serwowania potraw.

(210) 514748 (220) 2020 06 15
(731) JAB CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rudzica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jab ROK ZAŁ. 1956 JAB

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 40 obróbka metali, cięcie metalu, wykańczanie 
metali, tłoczenie metalu, obróbka metalurgiczna, lutowanie 
twarde metali, kształtowanie elementów metalowych, for-
mowanie metali na zimno, usługi w zakresie obróbki meta-
lu, frezowanie, cieplna obróbka metali, obróbka materiałów 
wiązką laserową, informacje o obróbce materiałów, obróbka 
cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, obróbka 
powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifo-
wania dokładnego.

(210) 514766 (220) 2020 06 15
(731) PIETRAS SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Orter

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.

(210) 514829 (220) 2020 06 17
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.05.99
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki 
regulujące cykl miesiączkowy, suplementy diety, preparaty 
farmaceutyczne powodujące ustępowanie objawów zespo-
łu napięcia przedmiesiączkowego.

(210) 514862 (220) 2020 06 18
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Sedaxil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 514870 (220) 2020 06 18
(731) WIECZERZAK GRZEGORZ PARTICLE, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) MAZOVELO
(510), (511) 41 organizowanie imprez rowerowych, publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie elektroniczne, publikowanie elektronicznych ga-
zet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, publikowanie fotografii, publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, publikowanie katalogów dotyczą-
cych podróży, publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, usługi pisania blogów, wydawanie przewodników 
turystycznych, edukacja, rozrywka i sport, informacja 
o wypoczynku, organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie spo-
łecznych imprez sportowych i kulturalnych, prowadze-
nie wycieczek z przewodnikiem, rozrywka interaktywna  
on-line, rozrywka on-line, udostępnianie aktualności 
związanymi ze sportem, usługi dziennikarskie, usługi in-
formacji o rekreacji.

(210) 514889 (220) 2020 06 18
(731) ZAJĄC PAWEŁ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FINGER RHYTHMICS

(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów (nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna), 44 usługi terapeutyczne (usługi me-
dyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i tro-
ski o urodę dla istot ludzkich lub zwierząt, usługi związane 
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem).

(210) 514904 (220) 2020 06 19
(731) LUMIX LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JoVee

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze 
dla diabetyków, cukierki z mikroelementami do celów lecz-
niczych, żywność do celów medycznych, żywność funkcjo-
nalna, napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla 
diabetyków, w tym z rolnictwa ekologicznego, preparaty 
dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupełniające dietę 
dla diabetyków, chleb dla diabetyków, dodatki odżywcze 
do celów leczniczych, odżywcze i regeneracyjne dodatki 
do żywności, suplementy diety, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna, w tym także za pośrednictwem sieci Internet to-
warów takich jak: zdrowa żywność, produkty spożywcze 
rolnictwa ekologicznego, spożywcze produkty lecznicze, 
napoje spożywcze produkty dla diabetyków, wyroby cukier-
nicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków, napoje dla 
diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym 
z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabe-
tyków, preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb 
dla diabetyków, owoce konserwowane, suszone i gotowane, 
warzywa konserwowane, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki 
owocowe, produkty spożywcze i napoje na bazie soi, soja 
konserwowana, sałatki, zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, wyroby piekarnicze, wyroby cukier-
nicze, słodycze, produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: 
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, lody, miód, melasa (syropy), ekologiczne 
produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone, napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, promocja sprzedaży, informacja han-
dlowa.

(210) 514921 (220) 2020 06 19
(731) KULCZYK PAWEŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, 

Opole
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA W ŁAPĘ

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza.

(210) 514956 (220) 2020 06 19
(731) AJS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery
(540) (znak słowny)
(540) DASIRE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 514957 (220) 2020 06 19
(731) AJS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery
(540) (znak słowny)
(540) J.STYLE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 515039 (220) 2020 06 22
(731) GOCZAŁ MICHAŁ MG, Zator
(540) (znak słowny)
(540) BONANZA
(510), (511) 43 usługi w zakresie zapewniania obiektów 
na przyjęcia, uroczystości, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakre-
sie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi 
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi 
kawiarni, usługi restauracyjne, usługi barów piwnych, zapew-
nianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe.

(210) 515053 (220) 2020 06 23
(731) KARNABAL STEFAN XEXPERT.PL, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTACZ.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 gwarantowanie ubezpieczeń na życie, infor-
macja o ubezpieczeniach, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń od pożarów, usługi ubezpieczeniowe, usługi gwaranto-

wania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od wypadków, usługi gwarantowania-ubezpieczeń zdro-
wotnych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości].

(210) 515055 (220) 2020 06 23
(731) MS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iQ CROSS THE LINE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 walizki i torby podróżne, torby, torby sporto-
we, torby turystyczne, plecaki, kijki do chodzenia, kijki mar-
szowe i trekkingowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
buty sportowe oraz buty turystyczne, odzież rekreacyjna, 
odzież sportowa, w tym kurtki sportowe, spodnie narciar-
skie i snowboardowe, czapki narciarskie i snowboardowe, 
rękawiczki [odzież], 28 artykuły i sprzęt sportowy, przyrządy 
gimnastyczne, sprzęt do treningów sportowych, rękawice 
specjalnie przystosowane do uprawniania sportu, łyżwy, łyż-
worolki, narty, wiązania do nart, kijki narciarskie, torby na nar-
ty, snowboardy, wiązania do desek snowboardowych, torby 
na snowboardy, części do wiązań narciarskich i snowboardo-
wych, akcesoria do pływania.

(210) 515061 (220) 2020 06 23
(731) ZAWADZKA IZABELA PHU TRAWMAR, Daszewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWMAR

(531) 05.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty natural-
ne, nasiona, ziarna i nasiona rolnicze oraz ich mieszanki, nasiona 
traw oraz ich mieszanki, torf na ściółkę, kora surowa, pokrycia 
hummusowe, 35 prowadzenie sprzedaży w formie detalicznej, 
hurtowej, przez sieć Internetu roślin ozdobnych, traw, roślin 
konsumpcyjnych hodowanych w warunkach ekologicznych, 
żywności ekologicznej, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych, ar-
tykułów służących do produkowania i hodowania roślin, kwia-
tów ciętych i doniczkowych, nawozów naturalnych i sztucz-
nych, kompostu, nawozów i odżywki dla roślin, preparatów 
do nawozów sztucznych i naturalnych, preparatów z mikroele-
mentami dla roślin, preparatów z makroelementami dla roślin, 
makroelementów, preparatów użyźniających, narzędzi ogrod-
niczych, obsługiwanych ręcznie, nożyc ogrodniczych, nożyc 
ogrodniczych do przycinania roślin usługi agencji importowo 
- eksportowych w ww. zakresie, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności związanej z produkcją roślin, ich sprzedażą, 
organizowanie wystaw i pokazów roślin w celach handlowych 
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i reklamowych, usługi w zakresie tworzenia sieci kwiaciarni, sieci 
punktów sprzedaży żywności ekologicznej, 37 usługi budow-
lane i instalacyjne w zakresie urządzania ogrodów i trawników, 
montaż systemów nawadniania, niwelacja terenu, 39 usługi 
transportowe w zakresie wywozu zbędnych korzeni, kamieni 
oraz nadmiaru ziemi, 44 usługi ogrodnicze chirurgia drzew, nisz-
czenie chwastów, projektowanie krajobrazów, usługa rozsiewa-
nia nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych 
w ogrodnictwie, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo, 
usługi związane z prowadzeniem szkółek roślinnych, pielęgna-
cja trawników, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie usługi w zakresie zakładania i projektowania ogro-
dów, parków, zieleni, trawników usługi w zakresie zakładania 
i projektowania ogrodów, parków, zieleni, trawników usługi 
związane z urządzaniem, pielęgnacją i utrzymywaniem ogro-
dów lub terenów zielonych oraz doradztwem w tym zakresie.

(210) 515074 (220) 2020 06 23
(731) SUPERSERVICE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER24 SERVICE

(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 silosy metalowe, konstrukcje metalowe [bu-
downictwo], konstrukcje metalowe, 7 maszyny odlewni-
cze i do formowania, 9 instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, ochronne (maski -),  
10 rękawice do celów medycznych, maski sanitarne do ce-
lów medycznych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, 40 obróbka metali.

(210) 515087 (220) 2020 06 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

OMEGA XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ALFAHIT
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące 
owady, preparaty owadobójcze, preparaty do dezynsekcji, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty far-
maceutyczne, substancje do celów farmaceutycznych, od-
straszające komary i kleszcze medyczne preparaty i substan-
cje do skóry.

(210) 515101 (220) 2020 06 24
(731) OCHNEV MAKSIM, Gościno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CX carma-x

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 szpachlówki samochodowe, 2 lakiery samo-
chodowe, podkłady, rozcieńczalniki.

(210) 515104 (220) 2020 06 24
(731) A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A4academy

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 27.07.21
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fi-
zyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szko-
lenia], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyj-
nych lub rozrywkowych], organizowanie zawodów sporto-
wych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie 
zajęć fitness, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem po-
jazdów], udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dystrybucja filmów, 42 oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 515124 (220) 2020 06 25
(731) KOCHANOWSKI MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOCHANOWSKA
(510), (511) 33 wódka, whisky, whisky bourbon, alkohole 
wysokoprocentowe [napoje].

(210) 515133 (220) 2020 06 24
(731) FABRYKA WENTYLATORÓW OWENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWENT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 obudowy dźwiękochłonne maszyn, urządze-
nia pochłaniające dźwięk [tłumiki] jako części systemów wy-
dechowych do maszyn, części zamienne do wentylatorów 
przemysłowych, 11 instalacje do klimatyzacji, urządzenia 
do klimatyzacji, aparatura do wentylacji, wentylatory prze-
mysłowe, 37 usługi remontów i napraw wentylatorów prze-
mysłowych, usługi montażu i serwisu wentylatorów przemy-



Nr  ZT34/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

słowych, usługi wyważania wirników, usługi wyważania ukła-
dów wirujących, usługi spawania do celów naprawczych, 
usługi spawania konstrukcji dla celów budowlanych.

(210) 515134 (220) 2020 06 24
(731) FABRYKA WENTYLATORÓW OWENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWENT OLKUSZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 26.11.01, 
26.11.12

(510), (511) 7 obudowy dźwiękochłonne maszyn, urządze-
nia pochłaniające dźwięk [tłumiki] jako części systemów wy-
dechowych do maszyn, części zamienne do wentylatorów 
przemysłowych, 11 instalacje do klimatyzacji, urządzenia 
do klimatyzacji, aparatura do wentylacji, wentylatory prze-
mysłowe, 37 usługi remontów i napraw wentylatorów prze-
mysłowych, usługi montażu i serwisu wentylatorów przemy-
słowych, usługi wyważania wirników, usługi wyważania ukła-
dów wirujących, usługi spawania do celów naprawczych, 
usługi spawania konstrukcji dla celów budowlanych.

(210) 515138 (220) 2020 06 25
(731) IQMODULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) iQ Module
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe.

(210) 515141 (220) 2020 06 25
(731) MICHALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICHALEX

(531) 26.03.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport lądowy, trans-
port towarów, transport samochodowy.

(210) 515142 (220) 2020 06 25
(731) KUCZ KAMILA, KORONKA RADOSŁAW SIM SIM 

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

(540) SIMSIM

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.11.01, 26.11.12, 
27.05.01

(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłu-
maczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usłu-
gi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłuma-
czenia językowe.

(210) 515143 (220) 2020 06 25
(731) STOWARZYSZENIE FRYMARK BYDGOSKI, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYMARK bydgoski

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 515148 (220) 2020 06 25
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Comfort + Living
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(531) 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 7 elektronarzędzia, miniaturowe elektronarzę-
dzia, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, śrubokrę-
ty elektryczne, 8 narzędzia ręczne, narzędzia ręczne rolnicze, 
narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne budowlane, 
do naprawy i konserwacji, narzędzia skrawające [narzędzia 
ręczne], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], przyrządy tnące 
[narzędzia ręczne], narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, 
sztućce, 11 grille gazowe, grille elektryczne, grille na węgiel 
drzewny, urządzenia nawadniające [automatyczne] do stoso-
wania w ogrodzie, 17 węże do podlewania, przewody giętkie 
niemetalowe, rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, 
złączki, niemetalowe do rur elastycznych, uszczelki do rur, 
kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, 18 torby, torby 
podróżne, torby turystyczne, torby sportowe, torby na zakupy, 
torby plażowe, walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe, 
20 meble ogrodowe, niemetalowe pojemniki do przecho-
wywania, kosze do przechowywania, nie z metalu, niemeta-
lowe pudła do przechowywania, miski z tworzyw sztucznych, 
skrzynki narzędziowe niemetalowe, regały, regały składane, 
regały metalowe, regały drewniane, poduszki na krzesła,  
21 artykuły gospodarstwa domowego, garnki kuchenne, pa-
telnie, brytfanny, patery, deski do krojenia do kuchni, formy 
do ciast i ciastek, jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej 
do użytku domowego, kubki z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, łopatki do użytku domowego, naczynia ceramiczne, bu-
telki, miski do mieszania, kosze do użytku domowego, pojem-
niki do użytku domowego lub kuchennego, tace do użytku 
domowego, rękawice kuchenne, rękawice do grilla, podkładki 
pod garnki, przybory kuchenne, kuchenne przybory nie z me-
tali szlachetnych, łopatki do grillowania, szczypce do grilla, 
widelce do grilla, dysze do węży zraszających, spryskiwacze, 
rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna stołowa i pościelo-
wa, pościel, koce wełniane, koce bawełniane, koce piknikowe, 
narzuty na łóżka, prześcieradła na łóżka, ręczniki.

(210) 515153 (220) 2020 06 25
(731) CLARK GROUP INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Smardzów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hey Mama!

(531) 27.05.01, 24.17.04, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież, odzież rekreacyjna, odzież damska, 
odzież dziewczęca, odzież ciążowa, bluzy i polary ciążowe 
oraz do karmienia, leginsy, shorty, spodnie i spódnice ciążo-
we, bluzki, tuniki i sukienki ciążowe oraz do karmienia, su-
kienki ciążowe do ślubu, sukienki ślubne z funkcją karmienia, 
bielizna, bielizna ciążowa, bielizna nocna, koszule do szpita-
la, koszule do porodu, odzież dla matek karmiących, koszule 
do karmienia, piżamy do karmienia, kurtki ciążowe, kurtki dla 
dorosłego z ocieplaczem dla dziecka, odzież niemowlęca, 
wyprawki dla noworodków, odzież dziecięca, pasy ciążo-
we [odzież], śpioszki, pajacyki [odzież], wyprawki dziecięce 
[odzież], pajacyki dla dzieci [odzież], odzież dla małych dzie-
ci, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież męska, damska 
i dziecięca, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci.

(210) 515170 (220) 2020 06 25
(731) EDUNAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie interfej-
sów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie sprzę-
towe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie 
kompilujące, oprogramowanie dekoderów, oprogramowa-
nie pośredniczące, oprogramowanie telekomunikacyjne, 
oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie dla nauki, 
oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie kompute-
rowe, nagrane, 38 automatyczny transfer danych cyfrowych 
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna 
poczta elektroniczna, bezpieczna transmisja danych, dźwię-
ków lub obrazów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja 
faksymile, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygna-
łów głosowych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie 
danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obra-
zów, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy 
transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji 
bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych 
przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośred-
nictwem cyfrowej telefonii komórkowej, blokowanie połą-
czeń telefonicznych, cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo 
w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie teleko-
munikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, 
dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą 
telekomunikacji, dostarczanie dokumentów on-line za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie 
elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie i wy-
najem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostar-
czanie informacji komunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o telekomunikacjach, 41 adaptacja i montaż kinematogra-
ficzny, akademie, analizowanie wyników testów i danych 
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, biblio-
teki, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradz-
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w za-
kresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie szko-
leń, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputero-
wych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczanie 
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji 
dotyczących książek, edukacja i szkolenia w dziedzinie prze-
twarzania danych elektronicznych, edukacja on-line z kom-
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dzie-
dzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie 
przetwarzania danych, edukacja zawodowa dla młodych lu-
dzi, edukacja, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, elektronicz-
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w In-
ternecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu 
dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji 
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wi-
deo, gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), informa-
cja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informa-
cje dotyczące edukacji, informacje dotyczące rozrywki do-
starczane on-line z komputerowej bazy danych lub Interne-
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tu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputero-
wych udostępniane on-line z komputerowej bazy danych 
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje on-line 
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe 
w formie pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie badań i roz-
woju, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, kursy szkoleniowe związane z analizą syste-
mów, kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz 
danych, kursy szkoleniowe związane ze sprzętem kompute-
rowym, kursy szkoleniowe, kursy szkolne w zakresie pomocy 
w nauce, kursy w zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, mikrofilmowanie dla osób trze-
cich, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż filmów, montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radio-
wych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż wideo, multimedialne wydania cza-
sopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wyda-
nia magazynów, multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, na-
grywanie muzyki, nagrywanie taśm wideo, nauczanie, na-
uczanie i szkolenia w dziedzinie technologii informacyjnej, 
nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie 
w zakresie programowania, nauczanie z zakresu przetwarza-
nia danych, nauka indywidualna, opracowywanie materia-
łów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w zakresie na-
uczania, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja eg-
zaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przepro-
wadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywko-
wych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organiza-
cja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, organizowanie dorocznych konfe-
rencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie fanklu-
bów, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, orga-
nizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie fe-
stiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali 
w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali, organizo-
wanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gier 
edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowa-
nie gier z udziałem publiczności, organizowanie i prowadza-
nie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie sym-
pozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie edukacyj-
nych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyj-
nych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie kur-
sów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie za-
jęć, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie 
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych, organizowanie konkursów rozrywkowych, orga-
nizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowa-

nie kursów stosujących metody nauczania programowane-
go, organizowanie kursów stosujących metody nauki samo-
dzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych w instytu-
tach dydaktycznych, organizowanie kursów szkoleniowych 
związanych z projektowaniem komputerowym, organizowa-
nie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kur-
sów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie kursów 
wykorzystujących metody nauczania na odległość, organi-
zowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, 
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizo-
wanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pre-
zentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów 
szkolenia młodzieży, organizowanie programów szkolenio-
wych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, or-
ganizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowa-
nie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów, or-
ganizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyj-
nych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edu-
kacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zaję-
ciach edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyj-
nych, organizowanie wykładów, organizowanie zajęć dydak-
tycznych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, 
planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy 
[do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, produkcja fil-
mów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach 
rozrywkowych, produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań 
audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja 
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, 
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, przygotowywanie napisów na im-
prezy teatralne na żywo, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publi-
kacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, publikacja podręczników użyt-
kownika, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje mul-
timedialne, publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie druków w formie elektronicznej, pu-
blikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie gier komputerowych, szkolenia edukacyjne, szkole-
nia komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, 
szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w za-
kresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia 
w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia w zakresie 
technik komputerowych, szkolenia w zakresie technik komu-
nikacyjnych, szkolenia w zakresie technik przetwarzania da-
nych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, 
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
szkolenia z obsługi obwodów scalonych, szkolenia z obsługi 
pamięci komputerowych, szkolenia z obsługi systemów 
skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi progra-
mów komputerowych, szkolenia z zakresu użytkowania 
komputerów.

(210) 515176 (220) 2020 06 25
(731) WASZKIEWICZ KRZYSZTOF TOOLES, Białystok
(540) (znak słowny)
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(540) TOOLES
(510), (511) 6 imadła warsztatowe metalowe, skrzynki 
do narzędzi z metalu, opaski do pierścieni tłokowych, za-
wory metalowe, reduktory gazu, podpory metalowe, druty 
spawalnicze, materiały spawalnicze i lutowe, noże tokarskie, 
7 nagrzewnice elektryczne, dmuchawy jako maszyny, spa-
warki, zgrzewarki, bruzdownice elektryczne, frezarki, miesza-
dła elektryczne, młotowiertarki, myjki ciśnieniowe, nożyce 
elektryczne, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg 
[odkurzacze], pilarki elektryczne, ostrzałki elektryczne, stru-
gi elektryczne, szlifierki elektryczne, wiertarki elektryczne, 
wiertarki akumulatorowe, wkrętarki elektryczne, wkrętarki 
akumulatorowe, brzeszczoty pił jako części maszyn, mie-
szarki do farb i betonu, palniki gazowe do cięcia, maszyny 
spawalnicze, urządzenia i aparaty spawalnicze, pomoce spa-
walnicze, osprzęt spawalniczy, urządzenia do czyszczenia 
pod wysokim ciśnieniem, dmuchawy jako maszyny, maszy-
ny do obróbki drewna, generatory prądu, giętarki, maszyny 
do gwintowania, lutownice, przyrządy do lutowania, pisto-
lety do malowania, pistolety do dystrybutorów CPN, pisto-
lety do piaskowania [element maszyny], młoty elektryczne, 
młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, narzędzia ręcz-
ne o napędzie innym niż ręczny, nitownice jako maszyny, 
ostrza do kosiarek, piły jako maszyny, piły łańcuchowe, pługi, 
podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, prasy 
jako maszyny do celów przemysłowych, prostownice jako 
maszyny, maszyny do robót ziemnych, spawarki elektrycz-
ne, szlifierki, tarcze szlifierskie jako części maszyn, wiertarki 
ręczne elektryczne, pompy do wody, hydrofory, opalarki, 
wciągarki, zgłębiarki, zszywacze jako maszyny, wyrzynarki, 
mieszarki, wiertnice, akcesoria do maszyn elektryczne poler-
ki, ostrza do kosiarek, ostrzarki narzędziowe, palniki gazowe 
do lutowania, awaryjne agregaty prądotwórcze, przeciągarki 
do metalu, przecinarki, stoły do pił, piły łańcuchowe, pisto-
lety narzędzia na naboje wybuchowe, elektryczne pistole-
ty dozujące klej, pistolety pneumatyczne do wytłaczania 
masy uszczelniającej, młoty pneumatyczne, brzeszczoty pił 
do maszyn, gwintownice, gwoździarki, nagrzewnice, prze-
cinarki do cięcia płytek, przecinarki plazmowe, otwornice, 
pistolety do tynkowania, silniki spalinowe do maszyn prze-
mysłowych, wibratory do betonu, wiertnice, zginarki, agre-
gaty prądotwórcze, klucze hydrauliczne, glebogryzarki, kosy 
spalinowe, kosiarki elektryczne, nożyce do trawy, opryski-
wacze, podkaszarki elektryczne, sekatory elektryczne, wer-
tykulatory, aeratory, pompy do wody, pompy obiegowe, 
pompy cyrkulacyjne, pompy do szamba, pompy spalino-
we, piły łańcuchowe, prowadnice do piły, łańcuchy do piły, 
piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, 
wypalarki, wyciągarki elektryczne, kompresory powietrza, 
przetwornice elektryczne, kompresory powietrza do pojaz-
dów, odkurzacze samochodowe, wyciągarki samochodowe, 
wyciągarki linowe, honownice, pompy do paliwa, siłowniki, 
smarownice [części maszyn], 8 wyciągarki ręczne, podnośni-
ki, lewarki, maszynki do strzyżenia, sekatory, siekiery, dłuta, 
ściski stolarskie, szczudła budowlane, strugi, ostrzałki, brzesz-
czoty pił jako części narzędzi, cęgi do cięcia drutu, przyrządy 
do cięcia, frezy jako narzędzia, gwintownice jako narzędzia, 
imadła, stałe klucze maszynowe jako narzędzia, klucze ma-
szynowe nastawne, młotki, narzędzia o napędzie ręcznym, 
ręczne nitownice, obcęgi, ręczne przyrządy do szlifowania, 
ręczne przyrządy do ścierania, wiertła, ręczne wycinarki, 
blokady rozrządu, klucze [narzędzia ręczne], klucze dynamo-
metryczne, klucze oczkowe, klucze nastawne, klucze do kół, 
klucze do filtrów oleju, klucze płaskie, klucze nasadowe, klu-
cze do wkręcania [klucze maszynowe], klucze imbusowe 
[sześciokątne], rozwiertaki ręczne, rozpieraki ręczne, 9 zasila-
cze samochodowe, echosondy, urządzenia GPS, dalmierze, 

poziomice, wykrywacze, detektory kabli, panele słoneczne, 
regulatory solarne, zestawy fotowoltaiczne, akumulatory 
elektryczne, baterie słoneczne, kaski ochronne, lutownice 
elektryczne, maski ochronne, miarki, odzież chroniąca przed 
wypadkami, okulary ochronne, pochyłomierze, poziomnice, 
przetwornice, rękawice ochronne do celów przemysłowych, 
rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, 
suwmiarki, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, elektro-
niczne urządzenia kontrolne powierzchni, elektryczne urzą-
dzenia sterownicze, skanery, elektryczne urządzenia pomia-
rowe, anteny samochodowe, prostowniki, klucze dynamo-
metryczne, klucze grzechotki, zasilacze awaryjne, zasilacze 
UPS, reduktory napięcia, stabilizatory napięcia.

(210) 515177 (220) 2020 06 25
(731) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA 

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

(210) 515229 (220) 2020 06 26
(731) LICZNERSKI TOMASZ AI LABS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AI LABS TOMORROW’S SOLUTIONS FOR A BETTER 

TODAY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia nauko-
we i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycz-
nej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwa-
lone na nośnikach informacje i dane, urządzenia do kontroli 
i zdalnego sterowania urządzeń wentylacyjnych, klimaty-
zatorów, nagrzewnic, rekuperatorów, osuszaczy powietrza 
w tym osuszaczy basenowych, manipulatory sterowania 
urządzeń, piloty do sterowania urządzeniami, czujniki, czuj-
niki do sterowania bezprzewodowego, czujniki parametrów 
powietrza a mianowicie wilgotności, temperatury, stężenia 
gazów, czujki ruchu, układy sterowania domem inteligent-
nym, mikrokontrolery, mikrokomputery, komputery, laptopy, 
tablety, urządzenia peryferyjne, przełączniki, przełączniki 
bezprzewodowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania, 
zamykania i podnoszenia elementów ruchomych wyposaże-
nia domu, sterowniki, sterowniki dla urządzeń pozyskiwania 
energii z otoczenia, elektroniczne urządzenia pomiarowe, 
lokalizacyjne, diagnostyki serwisowej, urządzenia do konfi-
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guracji automatycznej, termostaty, termostaty inteligentne, 
przyrządy do przewodzenia, gromadzenia, przełączania, 
przekształcania, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do rejestracji, transmisji, przetwa-
rzania, reprodukcji dźwięku, obrazu i danych, urządzenia 
i przyrządy naukowe i badawcze, nawigacyjne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, testujące, zapisane nośniki danych, mikro-
kontrolery, układy scalone, układy Peltiera, sieć czujników, 
anteny, urządzenia Internetu rzeczy (loT), oprogramowanie 
komputerowe, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowe-
go i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instala-
cje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa-
nitacji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu ga-
zów spalinowych, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chło-
dzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządze-
nia do suszenia, urządzenia, aparatura, obudowy urządzeń 
i instalacje do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji 
i klimatyzacji zawarte w tej klasie, urządzenia chłodnicze: 
agregaty skraplające, agregaty wody lodowej, chłodnice po-
wietrza, komory chłodnicze i mroźnicze, kurtyny powietrz-
ne, wymienniki ciepła, nawilżacze, automatyka chłodnicza, 
systemy klimatyzacji, meble chłodnicze, drzwi chłodnicze, 
osuszacze powietrza: adsorpcyjne i kondensacyjne, urządze-
nia do ogrzewania, podgrzewacze wody i powietrza, filtry 
jako części instalacji: domowych i przemysłowych, grzejniki, 
grzejniki elektryczne, parowniki, pompy ciepła, wentylatory, 
wężownice jako części instalacji grzewczych i chłodniczych, 
urządzenia pozyskiwania energii z otoczenia, rekuperatory, 
radiatory, rury cieplne (heat pipes), 37 usługi instalacyjne, 
czyszczenie, naprawy i konserwacja, usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, usługi w zakresie montażu, konser-
wacji, remontów i napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji 
elektrycznych, instalacji sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kon-
trola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi pro-
jektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie badań 
naukowych i technicznych, usługi projektowo - konstrukcyj-
ne i doradztwo w zakresie systemów ogrzewania, wentylacji 
i ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo 
w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i wen-
tylacyjnych, projektowanie i kosztorysowanie instalacji, pro-
jektowanie urządzeń elektronicznych i optycznych, usługi 
w zakresie informatyki, usługi kontroli jakości i testowania 
urządzeń i oprogramowania, projektowanie i rozwój kom-
puterowego sprzętu i oprogramowania z zakresu wspierania 
rozwiązań domu inteligentnego, Internetu rzeczy, sieci czuj-
ników, usługi implementacji algorytmów w zakresie sztucz-
nej inteligencji, Internetu rzeczy, sieci czujników, bezprzewo-
dowego przesyłania danych, analizy i przetwarzania danych, 
sterowania i kontroli urządzeń elektronicznych, sterowników, 
programatorów, firmware’u, middleware i instalatorów opro-
gramowania.

(210) 515243 (220) 2020 06 26
(731) WINNER STAR HOLDINGS LIMITED, Hong Kong, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) J&T EXPRESS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 24.17.25
(510), (511) 39 fracht, transport, pośrednictwo frachtowe, 
pakowanie towarów, transport morski, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, transport powietrzny, wynajem 
samochodów, składowanie towarów, magazynowanie towa-
rów, dostarczanie paczek, usługi kurierskie dotyczące wiado-
mości lub towarów, usługi transport na wycieczki ze zwie-
dzaniem.

(210) 515245 (220) 2020 06 26
(731) BRZEZIŃSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPERATIO

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 jednorazowe rękawice ochronne do celów 
medycznych, lateksowe rękawice do badania do użytku me-
dycznego, lateksowe rękawice medyczne, rękawice chirur-
giczne, rękawice do badań medycznych, rękawice do celów 
medycznych, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice 
do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku w szpi-
talach, rękawice do użytku weterynaryjnego, rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, rękawiczki ochronne 
do celów weterynaryjnych, rękawiczki lateksowe do celów 
stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów wete-
rynaryjnych, rękawiczki do badań do celów medycznych, 
21 gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego,  
25 rękawiczki.

(210) 515253 (220) 2020 06 26
(731) BRAJCZEWSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE,  
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COTTONKI

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 25 odzież gotowa, odzież niemowlęca.

(210) 515270 (220) 2020 06 29
(731) LUMEKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMEKKO TO BE AUTHENTIC

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, doradztwo 
technologiczne, badania technologiczne, technologiczne 
badania projektowe, usługi analizy technologicznej, usługi 
projektowania technologicznego, testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, testowanie produktów, 
testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie materia-
łów, kontrola jakości, usługi projektowania, doradztwo pro-
jektowe.

(210) 515276 (220) 2020 06 26
(731) ÇURUKOVIÇ SENAD SAPKO-AS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sapko Kebab
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, baranina w plastrach, 43 serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i re-
stauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków piw-
nych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, bary, bary przekąskowe, bary 
sałatkowe, bary szybkiej obsługi (snack - bar), dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, impre-
zy firmowe (zapewnienie jedzenia i napojów), oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, przygotowanie posiłków 
i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, organizacja przyjęć weselnych, organizowanie 
bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące 
dania na wynos.

(210) 515298 (220) 2020 06 29
(731) BUJARSKA-CISZEK JOANNA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) LA VOLTA
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły 
porcelanowe do celów dekoracyjnych.

(210) 515311 (220) 2020 06 29
(731) NAWROT JACQUELINE, Mechelinki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA NAWROT MECHELINKI

(531) 02.01.13, 02.01.16, 02.01.23, 15.03.01, 15.03.09, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 40 produkcja win na rzecz osób trzecich, prze-
twarzanie żywności i napojów, 43 pensjonaty, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
restauracje, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach.

(210) 515317 (220) 2020 06 29
(731) PUTOWSKI MARCIN PUHP SEVEN, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 1 kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 
kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje prze-
mysłowe do użytku w budownictwie.

(210) 515323 (220) 2020 06 29
(731) WEGNER MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyspa Zmian
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyj-
ne, szkolenia nauczycieli, warsztaty w celach edukacyjnych, 
warsztaty w celach szkoleniowych, coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe 
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi 
mentoringu biznesowego, mentoring akademicki na rzecz 
dzieci w wieku szkolnym, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka/edukacja].

(210) 515331 (220) 2020 06 29
(731) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEEKEND TAXI

(531) 11.03.01, 11.03.06, 24.17.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, trans-
port podróżnych taksówką, organizowanie transportu tak-
sówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach 
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania tak-
sówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport 
lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport 
lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakre-
sie transportu drogowego dla osób, transport drogowy po-
dróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy 
podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski 
transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, 
transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usłu-
gi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, 
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu 
osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transpor-
tu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację  
on-line, czarterowanie transportu, organizowanie trans-
portu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wy-
najmowanie transportu drogowego, organizowanie trans-
portu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, 
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizo-
wanie transportu dla pasażerów biznesowych, udzielanie 
informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi 
rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne 
związane z transportem, skomputeryzowane planowanie 
związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport po-
jazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transpor-
tu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu 
podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do trans-
portu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, udostępnianie danych związanych z transportem 
pasażerów, usługi informacyjne związane z metodami 
transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu podróżnych.

(210) 515332 (220) 2020 06 29
(731) DERLATKA ROBERT ORANŻADA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MATE GREEN

(531) 03.07.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15, 01.03.08, 
29.01.12

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa yerba mate 
oraz akcesoriów do parzenia yerba mate, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, bezobsługo-
we usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów.

(210) 515366 (220) 2020 06 30
(731) WIŚNIEWSKI MICHAŁ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MW

(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
16 materiały drukowane, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, 
26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, 38 usługi transmisyjne, 41 produkcja na-
grań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, usługi w zakresie przedstawień na żywo, orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydaw-
nicze, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi w zakresie gry 
w pokera.

(210) 515410 (220) 2020 07 01
(731) MARUKYAN GOHAR NAVASH, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Navash
(510), (511) 30 chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, cro-
issant [rogaliki z ciasta francuskiego], ciasto na biszkopty, 
czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, 
czekolada na polewy lub posypki, czekoladowe dodatki 
smakowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], koreczki, kanapeczki, lodowe wyroby cukier-
nicze, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wy-
roby cukiernicze, mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające 
imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nie-
lecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze wy-
roby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wy-
roby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby 
cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające 
mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem 
z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, orzecho-
we wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie 
czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie 
[wyroby cukiernicze], posypka czekoladowa, słodkie wy-
roby cukiernicze (nie dla celów medycznych), smażone 
ciasteczka plecione, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
pomarańczy, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cu-
kiernicze zawierające dżem, wyroby piekarnicze, babecz-
ki, babeczki (ciasto) płaskie, bagietki, bułeczki, bułeczki 
chrupkie, bułeczki słodkie, bułka maślana [brioszka] z dże-
mem, bułka tarta, bułki, bułki nadziewane, bułki chrupiące, 
bułki z nadzieniem, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki, 
chleb i bułki, chleb na wpół upieczony, chleb o niskiej za-
wartości soli, chleb pita, chleb w kształcie placków, chleb 
wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chrupiące 
pieczywo, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, 
grzanki, miękkie bułeczki, nadziewane kanapki, pieczywa 
chrupkie, przekąski z pieczywa chrupkiego, słodkie bu-
łeczki, świeży chleb, zawijane kanapki typu wrap (pieczy-
wo), tosty z chleba, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta mro-
żone, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, 
ciasta z kremem, ciasteczka, ciastka, ciasto kruche, mięso 
z warzywami w cieście [pot pie], mięso w cieście [gotowe], 
mięso zapiekane w cieście, wyroby piekarnicze zawierają-
ce kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby cukierni-
cze z mąki, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciast-
karskie nadziewane owocami, warzywa w cieście, świeże 
placki [ciasta], świeże pierożki, serniki, sernik, piernik, mro-
żone wyroby piekarnicze, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z kurczakiem, kanapki 
zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną woło-
winę, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, przekąski 
składające się głównie z chleba, solone wyroby piekarni-
cze, wrapy z kurczakiem, wyroby piekarnicze składające 
się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i drobiu, zawijana kanapka typu wrap.

(210) 515427 (220) 2020 07 01
(731) SADOWSKI ANDRZEJ, Słupsk
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.12, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.13.01, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.12, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 
26.04.15

(510), (511) 44 hodowle psów, usługi w zakresie pielęgna-
cji psów, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, higiena 
i pielęgnacja urody zwierząt, udzielanie informacji na temat 
hodowli zwierząt.

(210) 515452 (220) 2020 07 01
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA PROSTO 

ZE SKAŁ JURY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
01.15.21, 01.15.24, 03.09.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.11.13

(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe 
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzyw-
ne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane 
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje), 
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napo-
jów bezalkoholowych, piwo.

(210) 515491 (220) 2020 07 02
(731) MICHALIK WIOLETTA, Złoty Potok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GaGatki
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież niemowlęca, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież męska, damska i dzie-
cięca, odzież dziana, odzież dla małych dzieci, majtki dziecię-
ce [odzież], jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci, dzianina [odzież], odzież wierzchnia dla dziewcząt, 
odzież wierzchnia dla dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], 
wyprawki dziecięce [odzież], 28 drony (zabawki), dmucha-
ne zabawki do jeżdżenia, drewniane klocki do budowania 
[zabawki], dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyj-
nych [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], 
bibeloty (zabawki) na przyjęcia, baseny kąpielowe [zabawki], 
bańki mydlane [zabawki], bąki [zabawki].

(210) 515504 (220) 2020 07 02
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COSINUS
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.

(210) 515507 (220) 2020 07 02
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RECTOSTOP
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.

(210) 515508 (220) 2020 07 02
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALEZIN maść
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 515514 (220) 2020 07 02
(731) ZAGÓRA BEATA VIAMOD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Story

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.02, 02.03.02, 
02.03.16, 02.03.17, 02.03.23

(510), (511) 24 materiały do produkcji odzieży, 25 odzież, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, halki [odzież], dziani-
na [odzież], bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna 
osobista z dzianiny, biustonosze, chusty [odzież], gorsety 
[bielizna], kostiumy kąpielowe, koszule nocne, koszule z dzia-
niny, odzież dziecięca, piżamy, podomki, pończochy, rajsto-
py, skarpetki, pantofle domowe, 35 usługi sklepów detalicz-
nych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
40 przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę.

(210) 515521 (220) 2020 07 03
(731) WÓJTOWICZ RADOSŁAW, Torzym
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AMAZONIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.

(210) 515522 (220) 2020 07 02
(731) OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS Unia OŚWIĘCIM U 1946

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.15, 01.15.15, 27.07.01
(510), (511) 16 afisze, akcydensy, albumy, bilety, broszury, 
kalendarze, plakaty z papieru, plansze, 25 odzież sportowa, 
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, 28 piłki do gier, 
nakolanniki, nagolenniki [artykuły sportowe], łyżwy, kije ho-
kejowe, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, 41 or-
ganizowanie rozgrywek sportowych, organizowanie i obsłu-
ga zawodów i imprez sportowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie zajęć sportowych, wynajmowa-
nie obiektów sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie 
sprzętu sportowego.

(210) 515526 (220) 2020 07 03
(731) PILAREK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLA.partners

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 wsparcie w dziedzinie zarządzania przed-
siębiorstwem i planowania, usługi w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania 
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, doradztwo w zakresie 
przenoszenia przedsiębiorstwa, biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, konsultacje specjalistyczne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospo-
darczej, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospo-
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darczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo 
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie 
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwa-
mi, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe, 45 audyty zgodności z prawem, badania praw-
ne, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, doradztwo w kwestiach praw własności 
przemysłowej, doradztwo w zakresie sporów sądowych, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie in-
formacji prawnych, egzekucja testamentów, organizowanie 
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworze-
niu umów, pośrednictwo w procedurach prawnych, profe-
sjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów 
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regula-
cjami, usługi pomocy w sprawach spornych, udzielanie in-
formacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, usługi informacji prawnej, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagad-
nień prawnych, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, usługi prawne pro bono, usługi prawne w dzie-
dzinie imigracji, usługi prawne w zakresie testamentów, usłu-
gi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie do-
radztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usłu-
gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
usługi wsparcia prawnego.

(210) 515527 (220) 2020 07 03
(731) BMC HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUŁKOWSKI CONFERENCE & RESORT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 24.17.01

(510), (511) 41 nocne kluby, usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowe-
go w hotelach, organizowanie spotkań i konferencji, orga-
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu spor-
towego, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sporto-
wych, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 43 usłu-
gi hoteli i moteli, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, hotelowe usługi kateringowe, usługi hotelowe, 
świadczenie usług przez hotele i motele, usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokojów hotelo-
wych dla podróżnych, udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc 
w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, zapewnia-

nie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwatero-
wania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawien-
niczego w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów 
i restauracji.

(210) 515531 (220) 2020 07 03
(731) UFC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UFC GROUP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 26.05.01, 
26.05.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07

(510), (511) 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], 
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informacja 
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, informacja o ubezpieczeniach, obsługa roszczeń z tytu-
łu ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednic-
two w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 
ubezpieczenia, udzielanie informacji dotyczących obliczania 
składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczą-
cych usług finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie in-
formacji on-line dotyczących ubezpieczeń z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, usługi agencji ubezpieczeniowej 
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowania, 
usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, wyliczanie sta-
wek składek ubezpieczeniowych.

(210) 515532 (220) 2020 07 03
(731) GLARE GLOBAL SOURCING FARUQUE  

SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEBAB FACTORY

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, bary szybkiej obsłu-
gi, snack-bary, kafeterie, bufety, usługi restauracji fast-food, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w barach i restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w barach 
i restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, re-
stauracje i bary oferujące dania na wynos, restauracje i bary 
z grillem, usługi kateringowe, bary, bary przekąskowe.
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(210) 515534 (220) 2020 07 03
(731) POLSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WTKF WORLD TRADITIONAL KARATE - DO 

FEDERATION

(531) 27.05.01, 26.02.05, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie ćwiczeń teore-
tycznych i praktycznych z zakresu wychowania fizycznego, 
organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, 
warsztatów specjalistycznych, wystaw kultury fizycznej 
na karate tradycyjnym, organizowanie kursów wykorzystują-
cych metody nauczania na odległość.

(210) 515548 (220) 2020 07 03
(731) HARMONYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARMONY MED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 02.01.16, 
02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.04.01, 
26.04.03, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.14

(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, orga-
nizacja działalności gospodarczej, zarządzanie administra-
cyjne klinikami medycznymi, zarządzanie administracyjne 
w szpitalach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów 
na konsultacje, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, szkolenia edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, 
kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie 
w dziedzinie medycyny, nauczanie praktyk medytacyjnych, 
nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, organizacja 
szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, pro-
wadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z od-
żywianiem, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z dietą, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia 
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkole-
nie w zakresie zdrowia i wellness, usługi edukacji medycznej, 
usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi edukacyjne 
w zakresie rozwoju duchowego, usługi edukacyjne związa-
ne z zabiegami terapeutycznymi, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, pu-
blikacja i redagowanie książek, publikowanie książek eduka-
cyjnych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, publikowanie tekstów medycznych, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane 
z jogą, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 42 usługi 

badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania 
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, bada-
nia dotyczące środków farmaceutycznych, badania i rozwój 
w zakresie nauki, badania kliniczne, badania naukowe do ce-
lów medycznych, doradztwo w dziedzinie badań farmaceu-
tycznych, doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo 
związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 
doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opra-
cowywaniem produktów farmaceutycznych, medyczne 
badania naukowe, ocena produktów farmaceutycznych, 
udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, udostępnianie informacji w za-
kresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej 
strony internetowej, udzielanie informacji na temat badań 
medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków 
i badań klinicznych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi medyczne, usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, opieka me-
dyczna i zdrowotna, muzykoterapia w celach fizycznych, 
psychologicznych i kognitywnych, masaż, leczenie w za-
kresie kontroli wagi ciała, poradnictwo żywieniowe, plano-
wanie i nadzorowanie diety, opieka zdrowotna w zakresie 
terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, udzielanie informacji w zakresie suple-
mentów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, udzielanie in-
formacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie 
informacji zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków, 
usługi terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usłu-
gi w zakresie medytacji, usługi w zakresie leczenia bezsen-
ności, analiza zachowania do celów medycznych, badania 
psychologiczne, badanie osobowości do celów psycholo-
gicznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psycho-
logicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradz-
two psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, leczenie 
psychologiczne, opieka psychologiczna, przeprowadzanie 
ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów 
psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie 
testów psychometrycznych do celów medycznych, przy-
gotowywanie profili psychologicznych, psychoterapia ho-
listyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, testy 
psychiatryczne, udzielanie informacji dotyczących mody-
fikacji zachowania, zapewnianie leczenia psychologiczne-
go, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, 
usługi psychoterapeutyczne, usługi psychoterapeuty, usługi 
psychologów, usługi psychiatryczne, udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, usługi diagnozy psychologicznej.

(210) 515556 (220) 2020 07 03
(731) CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SELAVI
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi barowe, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], restauracje samoobsługowe, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(210) 515557 (220) 2020 07 03
(731) SOBOLEWSKI ARTEM KANCELARIA ADWOKACKA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS ARTEM SOBOLEWSKI KANCELARIA ADWOKACKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 doradztwo prawne, porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, usługi prawne.

(210) 515560 (220) 2020 07 03
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEY! BAMBOO

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 proszek do zębów, pasta do zębów, środki 
do polerowania zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, 
środki do mycia zębów, płyny do czyszczenia zębów, żele 
do wybielania zębów, preparaty wybielające do zębów, 
środki do higieny jamy ustnej, zestawy produktów do higie-
ny jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, 21 szczo-
teczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, uchwyty 
na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, 
futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręczne-
go, artykuły do czyszczenia zębów, nici dentystyczne.

(210) 515562 (220) 2020 07 04
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROFI WONDERLAND
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 

kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządze-
nia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papiero-
we artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły pa-
piernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod 
naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obej-
mujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty 
stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki 
z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytme-
tyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery 
reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biuro-
we, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybo-
ry do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, 
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, 
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania 
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki 
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ście-
rania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wy-
mianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i rekla-
mowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papiero-
we, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line 
w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie 
i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszech-
niania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci 
on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu 
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania ryn-
ku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marke-
tingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, orga-
nizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promo-
cyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz po-
średnictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom 
trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, 
transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych 
w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów 
elektronicznych takich towarów jak: programy komputero-
we, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, progra-
my sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe na-
grane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów ko-
mórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, 
moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z pli-
kami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publi-
kacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry kompute-
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rowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogra-
mowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramo-
wane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartri-
dżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozryw-
ki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy 
do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery 
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pa-
mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy 
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, pu-
blikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, 
wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, pe-
riodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, bro-
szury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządze-
nia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier 
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, li-
nijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z ży-
czeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjono-
wania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wy-
stawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, 
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania 
i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie 
danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów ko-
mórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazo-
wych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomuni-
kacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przy-
dzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostęp-
nianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, 
udostępniania forów internetowych, udostępnianie interne-
towych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platfor-
my internetowej i portalu internetowego, zapewnianie do-
stępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze 
w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydaw-
nictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wy-
chowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez 
Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji 
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-
-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicz-
nych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych 
niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakre-
sie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygo-
towania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cy-
frowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie 
i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym naucza-
nie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycz-
nych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informa-
cji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażo-
wych wspomaganych komputerowo, udostępnianie mate-
riałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji 

o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia 
konferencji i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedsta-
wień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usłu-
gi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wy-
pożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w for-
mie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych 
nośnikach danych, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośred-
nictwem sieci łączności, usługi w zakresie sprawdzianów 
edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edu-
kacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie 
komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki 
użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywa-
nie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobra-
nia dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 
45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów 
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 515574 (220) 2020 07 06
(731) FUNDACJA JOANNY LAMPARSKIEJ NA RZECZ 

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROJEKT 
HISTORIA, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) dolnośląski festiwal tajemnic
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, 
doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna, egzaminy 
edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, 
fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruk-
taż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, malo-
wanie twarzy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach 
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka 
judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, or-
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów 
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, 
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariu-
szy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć 
[rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja 
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muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedsta-
wienia teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmo-
wa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie 
sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie 
napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia 
filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremo-
nii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług 
w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłuma-
czenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblio-
teczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, 
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów 
[wystawy], usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej 
do celów szkoleniowych, usługi orkiestry, usługi parków 
rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów 
muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi re-
porterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usłu-
gi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi 
trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi 
imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakre-
sie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo-
wych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w za-
kresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem 
urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie 
akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetle-
niowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj-
nych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie 
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożycza-
nie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, 
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sy-
mulatorów szkoleniowych, wypożyczanie taśm wideo, wy-
pożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wy-
stawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 
zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych.

(210) 515578 (220) 2020 07 03
(731) MAYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 tekstylia, pościel, bielizna pościelowa, wyro-
by tekstylne, 25 obuwie, odzież, odzież sportowa, odzież co-
dzienna, odzież jedwabna, odzież damska, odzież do spania, 
odzież ze skóry, paski materiałowe [odzież], bielizna, bielizna 
nocna, bielizna osobista, body [bielizna], gorsety [bielizna], 
halki [bielizna], ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi 
nogawkami], 26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty-
kuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, deko-
racyjne akcesoria do włosów.

(210) 515579 (220) 2020 07 03
(731) MAYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 obuwie, odzież, odzież sportowa, odzież co-
dzienna, odzież jedwabna, odzież damska, odzież do spania, 
odzież ze skóry, paski materiałowe [odzież], bielizna, bielizna 
nocna, bielizna osobista, body [bielizna], gorsety [bielizna], 
halki [bielizna], ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi 
nogawkami].

(210) 515600 (220) 2020 07 06
(731) HELLER ARTUR, Jawor
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 8DOODLES
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(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 akcesoria do gier, cyfrowe narzędzia do gier, 
gry biznesowe, gry cyfrowe, gry dla producentów i wypoży-
czalni kamperów i przyczep, gry drukowane na etui, gry dru-
kowane na worko - plecakach, gry edukacyjne, gry i zabawki, 
gry karciane, gry kościane, gry logiczne, gry planszowe dla 
placówek edukacyjnych i hotelarskich, gry planszowe, gry 
promocyjne, gry rodzinne, gry spersonalizowane, gry strate-
giczne, gry towarzyskie, gry z możliwością druku na papie-
rze, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomu-
nikacyjne, urządzenia do gier.

(210) 515607 (220) 2020 07 06
(731) WŁOCŁAWSKI MICHAŁ MICHAEL WLO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUARINI

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz ka-
mieni szlachetnych i ich imitacje, przyrządy do mierzenia 
czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria, 
chronometria - przyrządy, wyroby biżuteryjne, wyroby jubi-
lerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], 18 skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materia-
łów, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, laski do chodzenia, parasolki i parasole (duże),  
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szy-
cia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wał-
ki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, 
kółek lub łańcuszków], 28 artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 515614 (220) 2020 07 06
(731) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marinus

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi, przetworzone owoce morza, produkty 
z przetworzonych owoców morza dla ludzi, sałatki gotowe, 
sałatki na bazie mięsa, sałatki na bazie ryb, sałatki na bazie 
warzyw, sałatki na bazie jajek, pasty na bazie mięsa, ryb, wa-
rzyw, owoców i hummusu, hummus [pasta z ciecierzycy], 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty rybne, ekstrakty 
z owoców morza, konserwy mięsne i rybne, kawior, artykuły 
spożywcze z przetworzonych: homarów, krewetek, langust, 
mięczaków, ostryg, skorupiaków, wodorostów morskich, 
przetwory ze śledzia, filety śledziowe, dania gotowe składa-
jące się głównie z ryb, dania gotowe składające się gównie 
z mięsa, dania gotowe składające się gównie z warzyw, dania 

gotowe składające się gównie z hummusu, dania gotowe 
składające się gównie z jajek gotowanych lub smażonych, 
pasty na bazie mięsa, pasty na bazie ryb, pasty na bazie 
warzyw, pasty na bazie owoców, pasty na bazie hummusu, 
30 gotowe potrawy na bazie makaronu, dania gotowe skła-
dające się głównie z makaronu, gotowe dania z ryżu, dania 
gotowe składające się głównie z ryżu.

(210) 515616 (220) 2020 07 06
(731) DOPIERAŁA EDYTA EDYTA-GASTRO, Sulęcin
(540) (znak słowny)
(540) Niam niam
(510), (511) 30 lody, lody włoskie, jadalne lody owocowe, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, lody aromatyzowane alkoholem, lody 
bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na ba-
zie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody 
o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody spożywcze, 
lody owocowe w postaci batonów, lody truflowe, lody typu 
sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbe-
ty], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mieszanki 
na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), owo-
cowe lody, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety 
[wodne lody], lody spożywcze, wegańskie lody.

(210) 515648 (220) 2020 07 07
(731) JANKOWSKA MAŁGORZATA JANSEN.ATF, Załuski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jansen Diamonds

(531) 17.02.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubi-
lerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], czasomierze [zegarki], 
cyferblaty do zegarków, akcesoria do zegarków, dewizki 
do zegarków, małe zegary, mechanizmy do zegarków, me-
chanizmy do zegarów i zegarków, platynowe zegarki, paski 
do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski 
do zegarków na rękę, paski do zegarków, obudowy na ze-
gary, obudowy [skrzynki] do zegarów, obudowy zegarów, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby wykonane z lub pokry-
te szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje.

(210) 515651 (220) 2020 07 07
(731) CONIVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKSTEP Smart Modular Floors
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(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 27 pokrycia podłogowe, ochronne pokrycia 
podłogowe, wyściełane pokrycia podłogowe, wykładziny 
podłogowe [dywany], wykładzina dywanowa, podkłady dy-
wanowe, podkładki pod wykładziny dywanowe, chodniki 
dywanowe, chodniki [maty], pokrycia podłogowe z kauczu-
ku, maty z kauczuku, pokrycia podłogowe winylowe, winy-
lowe wykładziny podłogowe, linoleum, linoleum do pokry-
wania podłóg, płytki wykonane z linoleum, płytki wykonane 
z linoleum do przytwierdzania do podłóg, płytki podłogowe 
dywanowe, płytki dywanowe do pokrywania podłóg, płytki 
podłogowe wykonane z korka, płytki dywanowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, płytki dywanowe wykonane z gumy, 
płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, płytki wykładzi-
nowe, dekoracyjne antypoślizgowe wykładziny podłogowe 
w postaci arkuszy, wykładziny podłogowe do istniejących 
podłóg, wykładziny o twardej powierzchni do podłóg, wy-
ściełane okładziny podłogowe, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy 
stacjonarne w zakresie następujących towarów: pokrycia 
podłogowe, ochronne pokrycia podłogowe, wyściełane po-
krycia podłogowe, wykładziny podłogowe [dywany], wykła-
dzina dywanowa, podkłady dywanowe, podkładki pod wy-
kładziny dywanowe, chodniki dywanowe, chodniki [maty], 
pokrycia podłogowe z kauczuku, maty z kauczuku, pokrycia 
podłogowe winylowe, winylowe wykładziny podłogowe, li-
noleum, linoleum do pokrywania podłóg, płytki wykonane 
z linoleum, płytki wykonane z linoleum do przytwierdzania 
do podłóg, płytki podłogowe dywanowe, płytki dywanowe 
do pokrywania podłóg, płytki podłogowe wykonane z kor-
ka, płytki dywanowe wykonane z tworzyw sztucznych, płytki 
dywanowe wykonane z gumy, płytki dywanowe wykonane 
z tekstyliów, płytki wykładzinowe, dekoracyjne antypoślizgo-
we wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, wykładziny 
podłogowe do istniejących podłóg, wykładziny o twardej 
powierzchni do podłóg, wyściełane okładziny podłogowe, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podło-
gowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, usługi sprzedaży w związku z pokryciami 
podłogowymi świadczone on-line.

(210) 515659 (220) 2020 07 07
(731) MAJEWICZ ANDRZEJ, Nowodworce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.09.03, 29.01.12, 03.04.05, 03.04.13
(510), (511) 30 mąka spożywcza.

(210) 515673 (220) 2020 07 07
(731) CADEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe [programy], oprogramowanie do auto-
matyzacji dokumentów, oprogramowanie systemów infor-
macyjnych zarządzania [MIS], oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie 
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systema-
mi kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, elek-
troniczne bazy danych, 35 komputerowe zarządzanie bazami 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, skomputeryzowa-
ne zarządzanie danymi, 38 zapewnianie dostępu do kompute-
rowych baz danych, 42 wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], usługi konsultacyjne związane z oprogramowa-
niem komputerowym, hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, pisanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie oprogramowania kompu-
terowych baz danych, projektowanie oprogramowania kom-
puterowych baz danych, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego 
komputerowo / produkowania wspomaganego komputero-
wo [CAD/CAM], 45 licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne].

(210) 515684 (220) 2020 07 07
(731) MAJEWICZ ANDRZEJ, Nowodworce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bianca
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka spożywcza.

(210) 515685 (220) 2020 07 07
(731) MAJEWICZ ANDRZEJ, Nowodworce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Millstone PODLASKIE MŁYNY

(531) 03.04.05, 03.04.13, 24.09.03, 26.04.02, 26.04.15, 
26.04.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 mąka spożywcza.

(210) 515686 (220) 2020 07 07
(731) GUBAŁA TOMASZ MAXSOTE, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXSOTE

(531) 26.03.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 zarządzanie projektami komputerowymi, 
projektowanie systemów magazynowania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie urządzeń do przetwarzania danych, zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, usługi w zakresie projektowania 
i programowania komputerów, projektowanie i opracowy-
wanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświe-
tlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicz-
nych baz danych, zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 
projektowanie komputerów i oprogramowania komputero-
wego do analiz i sprawozdawczości handlowej, planowanie, 
projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz 
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie aparatury, 
przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, 

udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywa-
nia oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania. wyświetlania i przechowy-
wania danych, modyfikowanie programów komputerowych, 
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, integracja oprogramowania komputero-
wego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania sprzętowego, tworzenie oprogramowania kompute-
ra, instalacja oprogramowania komputerowego, tworzenie 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro-
gramowania użytkowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowe-
go, programowanie oprogramowania edukacyjnego, opra-
cowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
powielanie oprogramowania komputerowego, testowanie 
oprogramowania komputerowego, usługi pisania oprogra-
mowania komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogra-
mowania, opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania systemowego, opraco-
wywanie oprogramowania do gier wideo, aktualizacja opro-
gramowania do systemów łączności, projektowanie oprogra-
mowania do gier wideo, programowanie oprogramowania 
do gier komputerowych, programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, wypożyczanie oprogramowania 
do przetwarzania danych, doradztwo w sprawach oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie sprzętu kompu-
terowego i oprogramowania, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzy-
manie oprogramowania komputerowego, usługi techniczne 
w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie 
i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania umożliwiającego 
dostęp do Internetu, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis 
oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie 
programów i oprogramowania komputerowego, instala-
cja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwe-
rów komputerowych, usługi graficzne, projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych, projektowanie systemów 
oprogramowania graficznego, projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, usługi w zakresie grafiki kompu-
terowej, usługi projektowania graficznego wspomaganego 
komputerowo, wzornictwo przemysłowe i projektowanie 
graficzne, usługi projektów graficznych, usługi projektowa-
nia grafiki komputerowej, projektowanie graficzne ilustracji, 
grafika artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie 
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techniczne, badania techniczne, doradztwo techniczne, 
przeglądy techniczne, pisanie techniczne, nadzór i inspekcja 
techniczna, projektowanie sklepów.

(210) 515696 (220) 2020 07 07
(731) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) (znak słowny)
(540) aflopark
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.

(210) 515698 (220) 2020 07 07
(731) GOŁĘBIOWSKI MIROSŁAW F.H. MIGO, 

Bogdańczowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biowski

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, 
30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cu-
kiernicze, czekolada i desery, dania gotowe i wytrawne prze-
kąski, cukry, naturalne słodziki, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
kawa, herbata, kakao.

(210) 515716 (220) 2020 07 08
(731) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fabryka Czekolady E.Wedel
(510), (511) 30 czekolada, czekoladki, czekolada pitna, czeko-
lada do wyrobów cukierniczych i chleba, nielecznicze słody-
cze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, słodycze 
nielecznicze, słodycze [cukierki], słodycze do żucia, nielecz-
nicze słodycze w postaci karmelków, pralinki, wyroby cukier-
nicze, wyroby cukiernicze mrożone, jogurt mrożony [lody 
spożywcze], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 
ciasta, ciastka, jadalne wafle, lody, żelki, produkty na bazie cze-
kolady, nadzienia na bazie czekolady, pasty na bazie czekola-
dy, preparaty na bazie kakao, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, batony gotowe do spożycia na bazie czeko-
lady, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, 
nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, syropy cze-
koladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, 
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, guma 
do żucia, kakao, napoje czekoladowe, ekstrakty czekoladowe, 
sos czekoladowy, polewy o smaku czekoladowym, czekolada 
na polewy lub posypki, musy czekoladowe, musy (wyroby 
cukiernicze), herbata, kawa, desery czekoladowe, musy dese-
rowe, desery lodowe, sosy owocowe, słodycze czekoladowe, 
batony czekoladowe, kremy czekoladowe, wafle czekolado-
we, cukierki czekoladowe, ciastka czekoladowe, czekoladowe 

dodatki smakowe, czekoladowe ozdoby do ciast, pasty czeko-
ladowe do chleba, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz-
nicze, 35 promocja sprzedaży, informacje na temat sprzedaży 
produktów, organizowanie pokazów handlowych, handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, przeprowadzanie 
wystaw w celach handlowych, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie handlu, usługi klubów klienta dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi pro-
gramów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyj-
nych i/lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, usługi sklepów 
z pamiątkami w zakresie sprzedaży następujących towarów: 
czekolady, czekoladek, czekolady pitnej, czekolady do wyro-
bów cukierniczych i chleba, słodyczy nieleczniczych, słodyczy 
do żucia, pralinek, wyrobów cukierniczych, wyrobów cukier-
niczych mrożonych, jogurtów mrożonych [lody spożywcze], 
mrożonych wyrobów cukierniczych zawierających lody, cia-
stek, ciast, jadalnych wafli, lodów, produktów na bazie czeko-
lady, nadzienia na bazie czekolady, past na bazie czekolady, 
preparaty na bazie kakao, napojów na bazie kakao, napojów 
na bazie kawy, syropów czekoladowych do przygotowywania 
napojów na bazie czekolady, kremów na bazie kakao w posta-
ci past do smarowania, gumy do żucia, kakao, napojów czeko-
ladowych, ekstraktów czekoladowych, sosów czekoladowych, 
polew o smaku czekoladowym, czekolady na polewy lub po-
sypki, musów czekoladowych, musów (wyroby cukiernicze), 
herbaty, kawy, deserów czekoladowych, musów deserowych, 
deserów lodowych, sosów owocowych, słodyczy czekola-
dowych, batonów czekoladowych kremów czekoladowych, 
wafli czekoladowych, czekoladowych dodatków smakowych, 
czekoladowych ozdób do ciast, past czekoladowych do chle-
ba, pudełek kartonowych do pakowania, artykułów piśmien-
nych, papeterii, książek, komiksów, albumów, widokówek, kart 
okolicznościowych, fotografii, reprodukcji graficznych, kalen-
darzy, zakładek do książek, okładek na książki, torebek do pa-
kowania, zabawek, maskotek, gier, układanek, puzzli, figurek 
do zabawy, kart do gry, balonów, artykułów sportowych, etui 
na smartfony, etui na karty kredytowe, etui na okulary, smy-
czy do okularów, portfeli, toreb na zakupy, plecaków, parasoli, 
talerzy pamiątkowych, medali pamiątkowych, breloczków, 
kółek do kluczy, etui na klucze, smyczy (pasków do noszenia), 
pamięci USB, podkładek pod myszy komputerowe, wyrobów 
ze szkła, porcelany, fajansu do użytku w gospodarstwie do-
mowym, pojemników do użytku w gospodarstwie domo-
wym, naczyń ze szkła, porcelany i fajansu, kubków, szklanek, 
filiżanek, podkładek z tektury pod szklanki, obrusów papiero-
wych i niepapierowych, bieżników stołowych, serwetek, ście-
reczek tekstylnych, ozdób choinkowych, plakietek ozdobnych, 
ozdób do ubrań, ozdób kartonowych na artykuły spożywcze, 
proporczyków z papieru, 41 edukacja, pokazy edukacyjne, 
publikacja materiałów edukacyjnych, organizowanie wystaw 
edukacyjnych, rozrywka, organizowanie pokazów w celach 
rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, orga-
nizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, publi-
kowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
udostępnianie publikacji on-line, usługi świadczone przez 
biblioteki, fotografia, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
tworzenie [opracowywanie] podcastów, prowadzenie kur-
sów, seminariów i warsztatów, usługi pisania blogów, organi-
zowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie 
prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów 
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w celach szkoleniowych, organizowanie wykładów edukacyj-
nych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wysta-
wy), udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, 
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyj-
nych, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów i sympozjów, organizacja szkoleń, 
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, wystawy 
muzealne, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
usługi w zakresie rekreacji, informacja o edukacji, informacja 
o rozrywce, 43 przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, udostępnianie sal kon-
ferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ob-
sługi wydarzeń, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajmowanie 
sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na wystawy, wy-
najmowanie sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na przy-
jęcia towarzyskie, usługi kawiarni, usługi pijalni czekolady, usłu-
gi herbaciarni, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi 
barów i restauracji, kafeterie [bufety], usługi kateringowe.

(210) 515717 (220) 2020 07 08
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zdrovicin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty 
witaminowe lecznicze, preparaty mineralne.

(210) 515747 (220) 2020 07 08
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PIROLAM INTIMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi, środki przeciwgrzybiczne do pochwy.

(210) 515748 (220) 2020 07 08
(731) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKING

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01
(510), (511) 20 krzesła, krzesła obrotowe, krzesła (fotele) 
biurowe.

(210) 515770 (220) 2020 07 08
(731) WÓJTOWICZ MAGDALENA STUDIO URODY AGMA, 

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

(531) 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
higiena i pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji urody, pie-
lęgnacja dłoni i stóp, zabiegi depilacyjne, usługi manicure 
i pedicure, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, salony 
fryzjerskie, usługi fryzjerskie.

(210) 515795 (220) 2020 07 09
(731) SKOMOROWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APARIVA
(510), (511) 10 urządzenia do obrazowania medycznego, 
urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, urzą-
dzenia do rezonansu magnetycznego, skanery rentge-
nowskie do celów medycznych, urządzenia do diagno-
styki obrazowej do użytku medycznego, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej 
i przez internet takich towarów jak: urządzenia do obrazo-
wania medycznego, urządzenia rentgenowskie do celów 
medycznych, urządzenia do rezonansu magnetycznego, 
skanery rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia 
do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, usłu-
gi skupu urządzeń do diagnostyki obrazowej do użytku 
medycznego, usługi skupu urządzeń do obrazowania 
medycznego, 37 naprawa i konserwacja urządzeń do dia-
gnostyki obrazowej, naprawa i konserwacja urządzeń 
do obrazowania medycznego, regeneracja urządzeń 
do diagnostyki obrazowej, regeneracja urządzeń do ob-
razowania medycznego, 41 organizacja szkoleń, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], usługi szkoleniowe dotyczące obsługi apara-
tury medycznej, w szczególności urządzeń do diagnosty-
ki obrazowej.

(210) 515800 (220) 2020 07 09
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.06, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 4 znicze nagrobkowe, świece, 19 granulat szkla-
ny do znakowania dróg, szkło budowlane, szkło izolacyjne, 
szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie 
walcowane do użytku w budownictwie, 21 butelki, butle 
szklane, buteleczki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki 
ze szkła, kolby szklane jako pojemniki, korki szklane do bute-
lek, kubki, kufle, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do ce-
lów budownictwa, pojemniki do użytku w gospodarstwach 
domowych nie z metali szlachetnych, słoje szklane, słoiki, 
szkło emaliowane, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki, 
fiolki szklane (pojemniki), karafki, atomizery do perfum, bań-
ki szklane, donice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, 
figurki szklane, figurki z ceramiki, flaszki ze szkła, świeczniki 
szklane, słoje do parafiny, pojemniki szklane na świece, zni-
cze, środki zapachowe, środki odstraszające owady, pudełka 
szklane, szklane naczynia żaroodporne, pojemniki na kanap-
ki, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania 
żywności, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła 
i z porcelany, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule 
szklane, pojemniki na olej, ocet, pieprz i sól, szklane naczy-
nia do picia, 35 zgrupowanie różnych towarów obejmujące 
znicze nagrobkowe, świece, granulat szklany do znakowa-
nia dróg, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło okien-
ne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane 
do użytku w budownictwie, butelki, butle szklane, butelecz-
ki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, kolby 
szklane jako pojemniki, korki szklane do butelek, kubki, kufle, 
miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budownic-
twa, pojemniki do użytku w gospodarstwach domowych 
nie z metali szlachetnych, słoje szklane, słoiki, szkło emalio-
wane, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki, fiolki szklane 
(pojemniki), karafki, atomizery do perfum, bańki szklane, do-
nice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, figurki szklane, 
figurki z ceramiki, flaszki ze szkła, świeczniki szklane, słoje 
do parafiny, pojemniki szklane na świece, znicze, środki za-
pachowe, środki odstraszając owady, pudełka szklane, szkla-
ne naczynia żaroodporne, pojemniki na kanapki, pojemniki 
do napojów, pojemniki do przechowywania żywności, prze-
mysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła i z porcelany, na-
czynia szklane do napojów, ozdobne kule szklane, pojemniki 
na olej, ocet, pieprz i sól, szklane naczynia do picia, pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać w ofercie 
hurtowej lub wysyłkowej, w składzie fabrycznym, w witrynie 
internetowej własnej oraz w innych platformach interneto-

wych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach 
stacjonarnych, 39 transport lądowy drogowy pojazdami uni-
wersalnymi i pojazdami specjalizowanymi.

(210) 515801 (220) 2020 07 09
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.06, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 4 znicze nagrobkowe, świece, 19 granulat szkla-
ny do znakowania dróg, szkło budowlane, szkło izolacyjne, 
szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie wal-
cowane do użytku w budownictwie, 21 butelki, butle szklane, 
buteleczki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, 
kolby szklane jako pojemniki, korki szklane do butelek, kubki, 
kufle, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budow-
nictwa, pojemniki do użytku w gospodarstwach domowych 
nie z metali szlachetnych, słoje szklane, słoiki, szkło emaliowa-
ne, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki, fiolki szklane (po-
jemniki), karafki, atomizery do perfum, bańki szklane, donice 
i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, figurki szklane, figurki 
z ceramiki, flaszki ze szkła, świeczniki szklane, słoje do parafi-
ny, pojemniki szklane na świece, znicze, środki zapachowe, 
środki odstraszając owady, pudełka szklane, szklane naczynia 
żaroodporne, pojemniki na kanapki, pojemniki do napojów, 
pojemniki do przechowywania żywności, przemysłowe po-
jemniki opakowaniowe ze szkła i z porcelany, naczynia szkla-
ne do napojów, ozdobne kule szklane, pojemniki na olej, 
ocet, pieprz i sól, szklane naczynia do picia, 35 zgrupowanie 
różnych towarów obejmujące znicze nagrobkowe, świece, 
granulat szklany do znakowania dróg, szkło budowlane, szkło 
izolacyjne, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło 
płaskie walcowane do użytku w budownictwie, butelki, butle 
szklane, buteleczki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki 
ze szkła, kolby szklane jako pojemniki, korki szklane do bute-
lek, kubki, kufle, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do ce-
lów budownictwa, pojemniki do użytku w gospodarstwach 
domowych nie z metali szlachetnych, słoje szklane, słoiki, 
szkło emaliowane, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki, 
fiolki szklane (pojemniki), karafki, atomizery do perfum, bań-
ki szklane, donice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, 
figurki szklane, figurki z ceramiki, flaszki ze szkła, świeczniki 
szklane, słoje do parafiny, pojemniki szklane na świece, zni-
cze, środki zapachowe, środki odstraszając owady, pudełka 
szklane, szklane naczynia żaroodporne, pojemniki na kanap-
ki, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania 
żywności, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła 
i z porcelany, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule 
szklane, pojemniki na olej, ocet, pieprz i sól, szklane naczy-
nia do picia, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i nabywać w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w składzie 
fabrycznym, w witrynie internetowej własnej oraz w innych 
platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośred-
niej, w tym w sklepach stacjonarnych, 39 transport lądowy 
drogowy pojazdami uniwersalnymi i pojazdami specjalizo-
wanymi.
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(210) 515811 (220) 2020 07 09
(731) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) HURTAP
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki 
perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, puszki bawełniane 
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, zestawy 
kosmetyków, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania po-
wietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środ-
ki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, pre-
paraty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
preparaty i materiały diagnostyczne, żywe narządy i tkanki 
do celów chirurgicznych, 10 odzież, nakrycia głowy i obuwie 
dla personelu medycznego i pacjentów, odzież, nakrycia gło-
wy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, prote-
zy i sztuczne implanty, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, aparaty i instrumenty me-
dyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, 
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, przyrządy i przy-
bory dentystyczne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, 
artykuły antykoncepcyjne, 35 usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, usługi handlu detalicznego związane ze środkami 
zapachowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych, usługi sklepów detalicznych on-line zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjo-
terapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami diete-
tycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami medycznymi, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 515812 (220) 2020 07 09
(731) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca
(540) (znak słowny)

(540) CEPHAMED
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny 
jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne w posta-
ci środków toaletowych, patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, wa-
ciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
nych, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, 5 preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
preparaty i materiały diagnostyczne, żywe narządy i tkanki 
do celów chirurgicznych.

(210) 515825 (220) 2020 07 09
(731) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ IPIDEA KANCELARIA PRAWNO-

-PATENTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IPIDEA
(510), (511) 45 doradztwo prawne.

(210) 515838 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GLUKOZIN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 515840 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAXINOR FORTE
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 515842 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PANER
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 515843 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CLIMASTOP
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 515868 (220) 2020 07 10
(731) EURO ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) kaj ôn SHOW SILESIAN QUALITY BRAND

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 25 odzież.

(210) 515875 (220) 2020 07 10
(731) BURMAJSTER KRZYSZTOF BGG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKA #1 WYBÓR KIEROWCÓW

(531) 18.01.21, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne.

(210) 515876 (220) 2020 07 10
(731) BURMAJSTER KRZYSZTOF BGG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYBÓR KIEROWCÓW

(531) 18.01.21, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi badań i analiz rynkowych, marketing internetowy, 
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, 38 przekazywanie i rozpowszech-
nianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych oraz Internetu, nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych.

(210) 515881 (220) 2020 07 10
(731) COFFEE ROASTERS POLAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Korona 1912

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów.

(210) 515884 (220) 2020 07 10
(731) STYRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLUE-STYR
(510), (511) 16 materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne, 
materiały do pakowania i wypychania z gumy lub tworzyw 
sztucznych, 19 styropian, materiały budowlane niemetalowe.

(210) 515886 (220) 2020 07 10
(731) WIELGOMAS ALEKSANDRA, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) Luna
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dys-
ki kompaktowe audio-video, w tym płyty CD i DVD, kasety 
magnetofonowe, płyty analogowe, kasety video, taśmy fil-
mowe, elektroniczne nośniki audiowizualne, reprodukcje 
zapisanych nośników informacji, publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, 
filmy do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wideo do pobra-
nia, pliki multimedialne do pobrania, muzyczne nagrania 
dźwiękowe do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z In-
ternetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, 41 usługi zespołu muzycznego, usługi 
artystyczne, usługi rozrywkowe, działalność estradowa, usłu-
gi w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, 
rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów i pre-
zentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szko-
leniowym, organizowania i wykonywania koncertów, kom-
ponowania utworów muzycznych, komponowania tekstów 
artystycznych, usługi w zakresie organizowania spektakli 
i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, informacji o impre-
zach artystycznych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej, 
rejestrowania koncertów, imprez artystycznych, produkcji fil-
mów i widowisk, doradztwo muzyczne, usługi studia nagrań, 
wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

(210) 515889 (220) 2020 07 10
(731) TARTELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MOTYL ODZIEŻ OBUWIE DODATKI SUPER CENA

(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 9 baterie, ładowarki, etui na smartfony, kalkulato-
ry, ładowarki do baterii, okulary przeciwsłoneczne, słuchaw-
ki [zakładane na głowę], 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], kalendarze, 18 kufry, walizki, parasole zwykłe i prze-
ciwsłoneczne, laski, portfele, wyroby ze skóry i jej imitacji, 
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, 25 obu-
wie, odzież, 28 artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby 
choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry kompute-
rowe, zabawki.

(210) 515901 (220) 2020 07 10
(731) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDILAB WARSZAWA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie następujących towarów: środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezyn-
fekujące do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące, 
którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia 
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicz-
nych, mydła dezynfekujące, preparaty higieniczne do stery-
lizacji, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi 
chirurgicznych, preparaty do sterylizacji, środki do steryliza-
cji, roztwory do sterylizacji, sterylne roztwory do celów me-
dycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki 
odkażające, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, 
środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, 
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenie dezynfekujące do celów medycz-
nych, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, de-
zynfektanty, przenośna aparatura służąca do odkażania, wol-
nostojące przenośne prysznice odkażające, komory służące 
do odkażania, urządzenia do odkażania, dozowniki środków 
odkażających w toaletach, sterylizatory, urządzenia sterylizu-
jące, sterylizatory parowe, sterylizatory ultrafioletowe, insta-
lacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty do ste-
rylizacji, autoklawy do sterylizacji, przenośne sterylizatory 
parowe, sterylizatory do instrumentów medycznych, steryli-
zatory do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do celów 
domowych, sterylizatory do celów przemysłowych, steryliza-
tory do celów medycznych, sterylizatory do użytku laborato-
ryjnego, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych, przenośne 
urządzenia sterylizujące na parę, urządzenia do sterylizacji 
ultrafioletem [urządzenia do uzdatniania wody], autoklawy 
elektryczne do użytku w sterylizacji, autoklawy do sterylizacji 
do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji do użytku 
medycznego, sterylizatory parowe do celów medycznych, 

sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, sterylizatory 
parowe do celów przemysłowych, sterylizatory parowe do ce-
lów domowych, sterylizatory [nie do użytku medycznego], 
urządzenia sterylizujące do instrumentów medycznych.

(210) 515903 (220) 2020 07 10
(731) PAWLICKI ARTUR MAGART, Letnisko Nowy Jadów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lodove Wariacje ...spełniamy marzenia

(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody włoskie, lody 
truflowe, lody owocowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody 
mleczne, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody 
bez mleka, lody na patyku, lody w proszku, lody o smaku 
czekoladowym, jogurt mrożony [lody spożywcze], mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w po-
staci batonów, lody wodne o smaku owocowym w postaci 
lizaków, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
mieszanki na sorbety [lody], 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lodami.

(210) 515904 (220) 2020 07 10
(731) BINDA DAMIAN TEMMUZ, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Derton

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 7 elektronarzędzia, narzędzia elektryczne, elek-
tryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne narzędzia wiert-
nicze, przenośne narzędzia elektryczne, elektryczne narzę-
dzia obsługiwane ręcznie, narzędzia napędzane elektrycz-
nie, narzędzia elektryczne do polerowania, narzędzia tnące 
z napędem elektrycznym, kosiarki spalinowe, glebogryzarki, 
glebogryzarki ogrodowe, aeratory, kosy [maszyny], kosiarki, 
kosiarki mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, sprężarki, 
piły [maszyny], piły silnikowe, piły ręczne silnikowe, piły z na-
pędem mechanicznym, kompresory pneumatyczne, kosiarki 
elektryczne, wertykulatory spalinowe, aeratory spalinowe, 
glebogryzarki spalinowe, piły spalinowe, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z elektronarzędziami, narzędziami 
spalinowymi, urządzeniami elektrycznymi, urządzeniami 
spalinowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z elek-
tronarzędziami, narzędziami spalinowymi, urządzeniami 
elektrycznymi, urządzeniami spalinowymi, usługi importo-
wo-eksportowe.

(210) 515910 (220) 2020 07 10
(731) TABIN ŁUKASZ LTL, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WATER TECHNIC

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, 
zmiękczacze wody, akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych, filtry do użytku przemysłowego i domo-
wego, filtry do oczyszczania wody, filtry do wody, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania 
wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, in-
stalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanali-
zacyjna.

(210) 515913 (220) 2020 07 11
(731) FBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LoLoDzik

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.18, 26.01.03, 26.01.16, 03.04.20, 
03.04.24, 26.13.01

(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody 
mleczne, lody na patyku, sorbety [lody], jogurt mrożony 
[lody spożywcze], jogurty spożywcze, napoje z lodów, cia-
sta lodowe, ciasta [słodkie lub słone], desery lodowe, lodowe 
wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, mieszanki do sporzą-
dzania produktów lodowych, proszki i preparaty do produk-
cji lodów, proszki i preparaty do produkcji napojów typu 
shake, surowce do produkcji lodów, lody w proszku, płynne 
masy lodowe, koncentraty w proszku, sosy i polewy do de-
serów, wafle do lodów i deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, słodycze, aromaty spożywcze, lody typu 
sandwich, lizaki lodowe, kanapki, sandwicze, nadziewane ka-
napki, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), gofry, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, 43 lodziarnie, usługi 
kawiarni, bary, kafeterie, restauracje samoobsługowe, bary 
przekąskowe, dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, usługi barów typu fast-food na wynos, 
fast-food z wózka lub przyczepy, usługi kateringowe, usługi 

zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
doradcze dotyczące żywości, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi dorad-
cze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi mobilnych restaura-
cji, usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń gastrono-
micznych.

(210) 515917 (220) 2020 07 11
(731) HAŁKO MILENA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Instytut Mikrobioty

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12, 
02.09.01, 02.09.25, 05.07.13

(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki diete-
tyczne, preparaty witaminowe w postaci suplementów die-
ty, probiotyki (suplementy), probiotyczne preparaty bakte-
ryjne do użytku medycznego, preparaty probiotyczne 
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej 
równowagi flory w układzie trawiennym, probiotyczne pre-
paraty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, 41 edukacja, 
rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi re-
zerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektro-
nicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i wy-
dawanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, publikacja kalendarzy, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja mate-
riałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Inter-
netu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac 
naukowych, publikacja tekstów w postaci nośników elektro-
nicznych, publikacja wyników badań klinicznych, publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, publikowania broszur, publi-
kowanie, publikowanie czasopism, publikowanie arkuszy in-
formacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, pu-
blikowanie czasopism internetowych, publikowanie czaso-
pism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publiko-
wanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, pu-
blikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publiko-
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wanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety 
dla klientów w Internecie, publikowanie książek, publikowa-
nie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, 
publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, 
publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruk-
tażowych, publikowanie książek związanych z rozrywką, pu-
blikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie lite-
ratury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów druko-
wanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych i pu-
blikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowa-
nych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowa-
nie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośni-
kach danych, publikowanie materiałów multimedialnych  
on-line, publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych praw własności intelektualnej, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie plakatów, 
publikowanie podręczników, publikowanie podręczników 
szkoleniowych, publikowanie prac naukowych związanych 
z technologią medyczną, publikowanie tekstów, publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów 
w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek, publikowanie 
wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farma-
ceutycznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tek-
stów pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania wiado-
mości, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udo-
stępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki sporto-
wej, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udo-
stępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do po-
brania, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny 
muzyki, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line 
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji 
elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadaw-
czej, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, usługi pi-
sania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi publikacji, 
wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie 
gazet, wydawanie prospektów, wydawanie publikacji me-
dycznych, administrowanie [organizacja] konkursami, admi-
nistrowanie [organizacja] zawodami, konferencje (organizo-
wanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowa-
dzenie -), organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja 
konkursów edukacyjnych, organizacja gier, konkursy (organi-
zowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizacja zawodów 
rekreacyjnych, organizowanie corocznych konferencji edu-
kacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konfe-

rencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie ce-
remonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie za-
wodów, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, 
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji 
dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konkursów 
artystycznych, organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, or-
ganizowanie seminariów, organizowanie seminariów zwią-
zanych z edukacją, organizowanie seminariów związanych 
z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, 
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycz-
nej, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowa-
nie seminariów edukacyjnych, organizowanie spotkań i kon-
ferencji, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, 
organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów 
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie zawodów, organizowa-
nie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawo-
dów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie zjaz-
dów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w ce-
lach szkoleniowych, planowanie seminariów w celach edu-
kacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów 
w Internecie, prowadzenie seminariów, prowadzenie kwi-
zów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie 
seminariów i kongresów, prowadzenie wystaw w celach 
edukacyjnych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, sympozja związane z edukacją, udostępnianie 
informacji na temat kongresów, zawody w aerobiku, produk-
cja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja 
dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja filmów wideo, 
produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja 
i prezentacja programów radiowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, produk-
cja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań 
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja 
nagrań wideo, projekcja filmów do celów medycznych, pro-
dukowanie filmów, badania edukacyjne, coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycz-
nej, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji edu-
kacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
edukacja, edukacja dorosłych, edukacja on-line z kompute-
rowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, kultura fizyczna, kursy instruktażowe w zakresie odchu-
dzania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy 
korespondencyjne, nauka na odległość, kursy samoświado-
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mości [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficz-
nych, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkolenio-
we z zakresu zdrowia, medyczne usługi edukacyjne, naucza-
nie, nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, nauczanie terapii w zakresie pracy 
z ciałem, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w za-
kresie zdrowia, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, nauka 
indywidualna, opracowywanie kursów edukacyjnych i egza-
minów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opraco-
wywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzami-
nów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stop-
nia dokonań, organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkole-
niowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyj-
nych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i semina-
riów w zakresie samoświadomości, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowa-
dzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie zajęć, orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkole-
niowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowa-
nie kongresów edukacyjnych, organizowanie seminariów 
dotyczących edukacji, organizowanie spotkań z dziedziny 
edukacji, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, 
organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizo-
wanie warsztatów, organizowanie wykładów edukacyjnych, 
podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i in-
struktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na kursach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na se-
minariach zawodowych, prowadzenie edukacyjnych progra-
mów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyj-
nych programów wspierających dla pracowników służby 
zdrowia, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie 
konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, prowadze-
nie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów interneto-
wych w zakresie diet, prowadzenie kursów instruktażowych, 
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów szkolenio-
wych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie se-
minariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych 
ze sprawnością fizyczną, prowadzenie zajęć, prowadzenie 
zajęć dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć 
dotyczących redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie 
odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadza-
nie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzia-
nów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współ-
czesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygoto-
wanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom 
zdrowotnym, przygotowanie prezentacji do celów szkole-
niowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, przyzna-
wanie świadectw edukacyjnych, seminaria, seminaria eduka-
cyjne, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością 
fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdro-

wia, sprawdziany edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, 
szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie me-
dycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie sprawności 
fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie 
w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie diety 
[nie medyczne], szkolenie w zakresie homeopatii, szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie zajęć 
rekreacyjnych, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], 
trening medytacji, trening jogi, testy edukacyjne, trening 
osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trenowa-
nie, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness 
za pomocą portalu on-line, udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie 
kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, 
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie 
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie ma-
teriałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wy-
konywania określonych zawodów, udzielanie informacji 
i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, udzielanie informacji związanych 
z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony inter-
netowej on-line, udzielanie informacji związanych z trenin-
giem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej  
on-line, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi 
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi edu-
kacji medycznej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi eduka-
cyjne dla dorosłych dotyczące farmacji, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne, usłu-
gi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne doty-
czące medytacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące 
się do służby zdrowia, usługi edukacyjne w postaci szkół ko-
respondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci spersonali-
zowanego nauczania, usługi edukacyjne w postaci kursów 
korespondencyjnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju 
duchowego, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi 
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, 
usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi tre-
ningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie edukacji i na-
uczania, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi w za-
kresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie 
oceniania w edukacji, usługi w zakresie organizacji i prowa-
dzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów 
nauczania, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w za-
kresie szkoleń komputerowych, usługi w zakresie szkoleń 
i przygotowania zawodowego, usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, usługi w zakresie wychowania fizycznego, 
usługi w zakresie wychowania fizycznego wspomagane 
komputerowo, usługi w zakresie zapewniania kursów szkole-
niowych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych, za-
pewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych, za-
pewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomuni-
kacji, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, 
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie 
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych 
w zakresie sportu, zapewnianie kursów instruktażowych, za-
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pewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, za-
pewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie seminariów 
szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia 
umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleniowych kur-
sów medycznych, zapewnianie wychowania fizycznego, 
akredytacja usług edukacyjnych, usługi w zakresie przedsta-
wień na żywo, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, akredytacja 
kompetencji zawodowych, organizacja aktywności eduka-
cyjnych na obozach letnich, organizacja widowisk, organiza-
cja webinariów, organizowanie konkursów, produkcja pro-
gramów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja 
programów telewizyjnych na żywo, sport i fitness, usługi 
szkół [edukacja], usługi egzaminowania (edukacyjne), eduka-
cja [nauczanie], nauczanie i szkolenia, nauczanie wspomaga-
ne komputerowo, kursy korespondencyjne, organizowanie 
kursów korespondencyjnych, produkcja materiałów kurso-
wych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, pro-
wadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kur-
sów nauki na odległość na poziomie średnim, zapewnianie 
kursów dokształcających i doszkalających, 42 badania biolo-
giczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania doty-
czące leków, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań me-
dycznych, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, 
badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania do-
tyczące środków farmaceutycznych, badania i rozwój w za-
kresie nauki, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farma-
ceutycznego, badania i testy bakteriologiczne, badania kli-
niczne, badania laboratoryjne dotyczące wytwarzania prze-
ciwciał monoklonalnych, badania na temat środków farma-
ceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, 
badania w zakresie medycyny, badania w dziedzinie farma-
kogenetyki, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania 
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania na-
ukowe do celów medycznych, badania naukowe do celów 
medycznych w zakresie chorób nowotworowych, doradz-
two w zakresie badań bakteriologicznych, konsultacje i ba-
dania bakteriologiczne, laboratoria medyczne, medyczne 
badania naukowe, medyczne usługi laboratoryjne, opraco-
wywanie preparatów farmaceutycznych i leków, opracowy-
wanie produktów farmaceutycznych, prace badawczo-roz-
wojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, 
próby kliniczne, prowadzenie badań klinicznych w zakresie 
chorób układu krążenia, przeprowadzanie prób klinicznych, 
przeprowadzanie prób klinicznych produktów farmaceu-
tycznych, przeprowadzanie wstępnych ocen nowych środ-
ków farmaceutycznych, testowanie środków farmaceutycz-
nych, udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych 
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, udo-
stępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń me-
dycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i danych zwią-
zanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryj-
nym, udzielanie informacji na temat badań medycznych 
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicz-
nych, udzielanie informacji na temat wyników prób klinicz-
nych w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi badań 
laboratoryjnych w zakresie dermatologii, usługi badań far-
maceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
farmacji, usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatolo-
gicznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycz-
nych, usługi opracowywania leków farmaceutycznych, usłu-
gi w zakresie badań biomedycznych, usługi w zakresie badań 
laboratoryjnych dotyczące środków farmaceutycznych, usłu-
gi w zakresie oceniania skuteczności środków farmaceutycz-

nych, usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek 
przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, analiza 
bakteriologiczna, analiza biochemiczna, analiza i badania 
biochemiczne, analiza naukowa, analiza w zakresie biologii 
molekularnej, analizy biologiczne, analizy chemiczne, bada-
nia bakteriologiczne, badania biologiczne, badania biotech-
nologiczne, badania dotyczące chemii, badania dotyczące 
biotechnologii, badania chemiczne, badania i analizy bakte-
riologiczne, badania i rozwój biochemiczny, badania mikro-
biologiczne, badania naukowe dotyczące chemii, badania 
i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i komórek, badania 
i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, badania 
naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, bada-
nia naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z za-
kresu genetyki, badania przesiewowe DNA do celów badań 
naukowych, badania w dziedzinie terapii genowej, badania 
w dziedzinie chemii, prowadzenie badań naukowych, pro-
wadzenie analiz chemicznych, przygotowywanie próbek 
biologicznych do celów badawczych, przygotowywanie 
próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badaw-
czych, przygotowywanie próbek biologicznych do testów 
i analiz w laboratoriach badawczych, opracowywanie i oce-
na analiz chemicznych, przygotowywanie próbek immuno-
histologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, 
przygotowywanie raportów związanych z badaniami che-
micznymi, strukturalna i funkcjonalna analiza genomów, te-
sty genetyczne na zwierzętach laboratoryjnych w celach 
badań, usługi analityczne w zakresie określania zawartości 
bakteryjnej płynów, usługi analityczne w zakresie oceny skła-
du chemicznego płynów, usługi analityczne w zakresie okre-
ślania składu chemicznego płynów, usługi analityczne w za-
kresie oceny zawartości bakteryjnej płynów, usługi analitycz-
ne związane z badaniem składu chemicznego płynów, usłu-
gi analityczne związane z badaniem zawartości bakteryjnej 
płynów, usługi badań i analiz biologicznych, usługi badaw-
czo-rozwojowe związane z fizyką, usługi badawczo-rozwo-
jowe związane ze szczepionkami, usługi badawczo-rozwojo-
we w dziedzinie immunologii, usługi badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie systemów ekspresji genów, usługi badawczo-
-rozwojowe w dziedzinie chemii, usługi badawczo-rozwojo-
we w dziedzinie bakteriologii, usługi badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie technologii przeciwciał, usługi badawczo-roz-
wojowe w dziedzinie cytologii, usługi badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie immunohistologii, usługi biochemiczne, usługi 
chemiczne, usługi klonowania biologicznego, usługi labora-
toriów biologicznych, usługi laboratoriów chemicznych, 
usługi laboratorium badań biologicznych, usługi naukowe 
związane z izolacją i hodowlą tkanek i komórek ludzkich, 
usługi testowania nasienia zwierząt w celach badawczych, 
usługi w zakresie badań biologicznych, usługi w zakresie 
analiz chemicznych, usługi w zakresie analiz i badań che-
micznych, usługi w zakresie badań biochemicznych, usługi 
w zakresie badań chemicznych, wykonywanie analiz che-
micznych, usługi w zakresie rozwoju biologicznego, usługi 
w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, 
badania biotechnologiczne w zakresie syntezy enzymów, 
badania naukowe w zakresie genetyki roślin, badania nauko-
we z zakresu biologii, badania w dziedzinie bakteriologii, 
chemiczne badania analityczne, doradztwo w zakresie bak-
teriologii, usługi chemicznych laboratoriów badawczych, 
usługi w zakresie analiz chemicznych do użytku w ocenie, 
usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w ba-
daniach materiałów, usługi w zakresie analizy chemicznej 
do wykorzystania w analizach gemmologicznych, usługi 
w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w projekto-
waniu, analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, anali-
za laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, analizowanie 
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działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, analizy la-
boratoryjne, analizy naukowe wspomagane komputerowo, 
badania i analizy naukowe, badania naukowe, badania na-
ukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe i przemy-
słowe, badania naukowe wspomagane komputerowo, bada-
nia żywności, certyfikacja usług edukacyjnych, kontrola i te-
stowanie jakości, usługi laboratoryjne, usługi w zakresie te-
stów naukowych.

(210) 515920 (220) 2020 07 11
(731) RECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECA SOLAR

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13, 26.03.05, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, insta-
lacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, elektryczne prze-
mienniki częstotliwości, komórki fotowoltaiczne, panele 
fotowoltaiczne, panele słoneczne, płyty słoneczne, panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne 
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ma-
tryce do paneli słonecznych, akumulatory energii fotowol-
taicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie 
słoneczne do celów przemysłowych, czujniki elektronicz-
ne do pomiaru promieniowania słonecznego, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadze-
nia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, filtry elek-
tryczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: urządzenia fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia foto-
woltaiczne do przekształcania promieniowania słoneczne-
go na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i in-
stalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, elektrycz-
ne przemienniki częstotliwości, komórki fotowoltaiczne, 
panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, płyty słonecz-
ne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, baterie słoneczne do użytku domo-
wego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, czujniki 
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 

elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty 
elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, 
filtry elektryczne, 37 konserwacja, naprawa i odnowa urzą-
dzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, instalowanie systemów zasilanych ener-
gią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych ener-
gią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, konserwacja 
i naprawa instalacji energii słonecznej, instalacja systemów 
ogrzewania słonecznego, montaż i konserwacja instalacji 
ogrzewania słonecznego, budowa użytkowych instalacji 
słonecznych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną.

(210) 515921 (220) 2020 07 12
(731) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ IPIDEA KANCELARIA PRAWNO-

-PATENTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPIDEA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 45 doradztwo prawne.

(210) 516024 (220) 2020 07 13
(731) SIEGER AGNIESZKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AGNIESZKA SIEGER
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, udzie-
lanie informacji na temat stomatologii, stomatologia kosme-
tyczna, stomatologia z sedacją, konsultacje dentystyczne, 
usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi w zakre-
sie wybielania zębów, usługi czyszczenia zębów, usługi kli-
niki dentystycznej, usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, stomatologia, usługi medyczne, medycyna 
estetyczna, pomoc stomatologiczna, poradnictwo medycz-
ne, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny.

(210) 516025 (220) 2020 07 13
(731) J. A. GĄSKA JACEK GĄSKA I ALEKSANDER GĄSKA 

SPÓŁKA JAWNA, Gotkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAG
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(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 7 aparaty wiążące, bębny [części maszyn], bla-
chy odrzutnika, cepy, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, cylin-
dry (tłoki -), cylindry do maszyn, cylindry do silników, części 
kombajnów zbożowych, części pras kostkujących, części wa-
riatora, czopy (łożyska dla -), czopy [części maszyn], czółen-
ka [części maszyn], darń (pługi do zdejmowania -), dławnice 
[części maszyn], dłuta [przecinaki] do maszyn, filtry [części 
maszyn lub silników], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, 
filtry powietrza chłodnic silników, formowanie maszynowe 
(maszyny do -), formy [części maszyn], gaźniki, głowice cylin-
drów do silników, głowice wiertnicze [części maszyn], grabie 
do zgrabiarek, hamulcowe (klocki -) inne niż do pojazdów, 
hamulcowe (okładziny -) inne niż do pojazdów, hamulco-
we (szczęki -) inne niż do pojazdów, hydrauliczne (silniki -), 
hydrauliczne (turbiny -), iglice, imaki do narzędzi [części ma-
szyn], klepiska, koła maszyn, koła pasowe (pasy do -), koła za-
machowe (maszynowe -), koła zębate [zespoły] maszynowe, 
kołowroty, kombajny zbożowe, korby [części maszyn], kosiar-
ki, kosiarki - snopowiązałki, kosiarki (ostrza do -), kosiarki ogro-
dowe [maszyny], krajalnice [maszyny], krajarki do roślin oko-
powych [maszyny], kultywatory [maszyny], lemiesze pługów, 
linki sterownicze do maszyn lub silników, łańcuchy napędo-
we inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części maszyn], 
łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska 
kulkowe (koszyczki do -) łożyskowe (kozły -) do maszyn, łu-
skarki ziarna, maszyn (koła -), maszyny (kota zamachowe -), 
młocarnie, młotki [części maszyn], młyny zbożowe, napęd 
(mechanizmy -) inne niż do pojazdów lądowych, napędo-
we (łańcuchy -) inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia 
(imaki do -)[części maszyn], narzędzia [części maszyn], noże 
[części maszyn], ogrodowe (ciągniki) jednoosiowe, oplatarki 
[maszyny], osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części ma-
szyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkami, ostrzarki narzę-
dziowe [maszyny], palce, panewki, paski napędowe do wen-
tylatorów silników, pasy do kół pasowych, pasy do maszyn, 
pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, 
pasy napędowe do podnośników, pasza (prasy do -), pie-
lenie (maszyny do -), pierścienie smarowe [części maszyn], 
pierścienie tłokowe, pługi, pługi (lemiesze do -), podajniki 
[części maszyn], podnośniki zębatkowe, podstawy [statywy] 
maszyn, pokrywy [części maszyn], pompy (membrany do -), 
pompy [części maszyn lub silników], prasy [maszyny do ce-
lów przemysłowych], prowadnice do maszyn, przekładnie 
do maszyn, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądo-
wych, regulatory [części maszyn], roboty [maszyny], rolnicze 
(maszyny -), separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkar-
nia (ostrza do -), sieczkarnie, siewniki [maszyny], sita [maszyny 
lub części maszyn], smarownice [części maszyn], snopowią-
załki, sortownice, sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne 
niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż 
do pojazdów lądowych, szczotki [części maszyn], świece 
zapłonowe do silników spalinowych, targańce, tłoki [części 
maszyn lub silników], tłoki do cylindrów, tłoki silników, tłumiki 
do silników, tłumiki wydechu do silników, ubijaki [maszyny], 
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], 
walcarki, walcarki (walce do -), wały (sprzęgła stałe -) [maszy-
ny], wały korbowe, wały transmisyjne (łożyska do -), wały 
transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, wentylatory 
do silników, wialnie, wiązarki do siana, wtryskiwacze do silni-
ków, wydech (tłumiki -) do silników, zawijanie (maszyny do -) [pa-
kowanie], zawory [części maszyn lub silników], zawory [czę-
ści maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zębate (koła -) 
[zespoły] maszynowe, zębatki, zgrabiarki, ziarno (dmuchawy 
lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu), ziarno 
(łuskarki -), ziarno (oczyszczalnie złożone -) [łuszczarki], złą-

cza [części silników], żniwiarki, 8 bagnety, chwasty (narzędzia 
do niszczenia -) ręczne, kosiarki, kosiarki ogrodowe ręczne 
[narzędzia], kosy, kosy (osełki do -), motyki, motyki grace [na-
rzędzia], ogrodnictwo (narzędzia do -) ręczne uruchamiane 
ręcznie, ostrza kos, sierpy, żyletki, 12 hamulcowe (człony -) 
do pojazdów, hamulcowe (klocki, szczęki -) do pojazdów, ha-
mulcowe (okładziny -) do pojazdów, hydrauliczne (obwody -) 
do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, korbowody 
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy sterownicze 
do pojazdów lądowych, napędowe (wały -) do pojazdów 
lądowych, obręcze do piast kół, obudowy, części pojazdów 
lądowych inne niż silników, osie pojazdów, osie pojazdów 
(czopy -), piasty kół (obręcze do -), piasty kół pojazdów, prze-
kładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, przekładnie 
redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate 
do pojazdów lądowych, przetworniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, silniki (łańcuchy napędowe do -) 
do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, 
szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, trak-
tory, ciągniki, turbiny do pojazdów lądowych, wały napędo-
we do pojazdów lądowych, złącza do pojazdów lądowych, 
złącza do przyczep do pojazdów.

(210) 516027 (220) 2020 07 13
(731) NATUBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMABIOTIC URODA DZIĘKI NATURZE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski 
kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów 
kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do odymiania [perfumy], prepara-
ty do prania, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, balsa-
my do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, 
detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, kolagen do celów 
medycznych, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty 
toaletowe, mineralne suplementy diety, mydła antybakte-
ryjne, mydła dezynfekujące, olejki lecznicze, preparaty wi-
taminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
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propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, szampony lecznicze, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, zioła lecznicze, 35 badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi marketingowe.

(210) 516032 (220) 2020 07 13
(731) POCHOJKA MARCIN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA ZDROWIA TWOJE ZDROWIE NASZĄ 

PASJĄ

(531) 29.01.14, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 44 akupunktura, chiropraktyka, fizjoterapia, masaż, 
masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, naprapatia, osteopa-
tia, rehabilitacja fizyczna, usługi fizjoterapii, opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w za-
kresie chiropraktyki, opieka zdrowotna związana z osteopatią, 
opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna 
związana z akupunkturą, masaż sportowy, udzielanie informacji 
dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących 
akupunktury, usługi medycyny alternatywnej, usługi w zakresie 
akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie 
reiki, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności fizycz-
nej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, usługi paramedyczne, hydroterapia, usługi w zakresie 
leczenia bezsenności, usługi doradcze dotyczące chorób zwy-
rodnieniowych, usługi doradcze i informacje w zakresie zdro-
wia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje z dziedziny żywie-
nia, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, planowanie i nad-
zorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudza-
jących, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie od-
żywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
świadczenie usług w zakresie programów odchudzających, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów 
diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywia-
niem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywianiem, usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące 
odżywiania, usługi doradcze i konsultacje w zakresie odżywia-
nia, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze 
w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi 
doradcze związane z dietą, usługi doradztwa w zakresie kon-
trolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, 
usługi doradztwa żywieniowego, usługi świadczone przez die-
tetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie 
kuracji odchudzających, usługi w zakresie odchudzania, usługi 
w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w za-
kresie planowania diety odchudzającej, doradztwo dietetyczne, 
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała.

(210) 516041 (220) 2020 07 13
(731) LE THANH HA, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIET TOWN

(531) 05.09.15, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.13, 27.05.01

(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 516095 (220) 2020 07 15
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Elvistar
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 516125 (220) 2020 07 16
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) climalock
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, akce-
soria do klimatyzatorów przenośnych w postaci rozsuwa-
nych kołnierzy do okien i drzwi, akcesoria do klimatyzato-
rów przenośnych w postaci rozpinanych kołnierzy do okien 
i drzwi.

(210) 516182 (220) 2020 07 17
(731) ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA 

KLASZTOR W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNĄ 

GÓRĘ 1711

(531) 24.13.02, 26.03.23, 26.11.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 14 ozdobne wpinki do klapy, wpinki [biżuteria], 
16 kalendarze książkowe, książeczki pielgrzyma, śpiewni-
ki, torby papierowe, papier, papierowe materiały biurowe, 
dokumenty, tablice reklamowe z papieru, tektury, 18 tor-
by, torby pamiątkowe, 20 tablice reklamowe, 25 koszulki,  
26 smycze [paski] do noszenia, 36 zbiórki charytatywne 
na cele kultu religijnego, 39 organizacja pielgrzymek o cha-
rakterze religijnym, 41 udostępnianie informacji o edukacji 
religijnej za pośrednictwem strony internetowej i portalu 
internetowego, usługi wydawnicze, 45 działalność duszpa-
sterska on-line, organizacja pielgrzymek o charakterze religij-
nym, zbiórki charytatywne na cele kultu religijnego, usługi 
mediów społecznościowych on-line.
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2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 511267, 512435, 512437, 513975, 514538, 515101, 515317, 516095

2 515101

3 510213, 510224, 510226, 512435, 512437, 513796, 513797, 514083, 514098, 514538, 514598, 514599, 514609, 
514677, 514686, 515504, 515507, 515508, 515560, 515811, 515812, 516027

4 514725, 515800, 515801

5 510213, 510224, 510226, 512115, 512156, 512435, 512437, 513447, 513669, 513670, 513760, 513796, 513797, 
513873, 514097, 514098, 514291, 514482, 514502, 514829, 514862, 514904, 515087, 515504, 515507, 515717, 
515747, 515811, 515812, 515838, 515840, 515842, 515843, 515917, 516027, 516095

6 513781, 513975, 515074, 515138, 515176

7 513781, 513975, 515074, 515133, 515134, 515148, 515176, 515904, 516025

8 513781, 514083, 515148, 515176, 516025

9 510748, 510838, 511655, 512310, 512311, 512312, 512354, 512549, 513958, 513975, 514368, 514448, 514598, 
514599, 515074, 515170, 515176, 515177, 515229, 515366, 515562, 515673, 515886, 515889, 515920

10 510224, 510226, 512440, 515074, 515245, 515795, 515811

11 510748, 512755, 513781, 513975, 514220, 514224, 514505, 515133, 515134, 515148, 515229, 515910, 516125

12 513781, 513975, 516025

13 513975

14 515607, 515648, 516182

16 507831, 511179, 512310, 512311, 512312, 512354, 512549, 513627, 513628, 513629, 513630, 513975, 514538, 
514587, 514588, 515366, 515522, 515562, 515884, 515889, 516182

17 513781, 515148, 515884

18 512269, 514598, 514599, 515055, 515148, 515607, 515889, 516182

19 509876, 511850, 513975, 514055, 514608, 514736, 515800, 515801, 515884

20 512779, 513781, 514497, 514505, 515148, 515748, 516182

21 513781, 514497, 514505, 514538, 514588, 514743, 515148, 515245, 515298, 515560, 515800, 515801, 515889

22 513975

24 514368, 514497, 515148, 515514, 515578

25 506470, 507831, 511266, 512354, 512779, 513268, 513491, 513760, 514368, 514563, 514598, 514599, 514724, 
514766, 514956, 514957, 515055, 515153, 515245, 515253, 515366, 515491, 515514, 515522, 515578, 515579, 
515607, 515868, 515889, 516182

26 515366, 515578, 515607, 516182

27 515651

28 507831, 512779, 513975, 514587, 514661, 515055, 515491, 515522, 515600, 515607, 515889

29 509194, 511340, 511698, 513447, 514146, 514479, 514654, 515276, 515614, 515696, 515698

30 511340, 511698, 514479, 514609, 514654, 514710, 514711, 514713, 514715, 514921, 515410, 515521, 515614, 
515616, 515659, 515684, 515685, 515698, 515716, 515881, 515903, 515913

31 512435, 512437, 514657, 515061

32 511698, 511966, 513760, 514654, 514735, 515452

33 511966, 514399, 514494, 514735, 515124
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35 509587, 510224, 510226, 511179, 511698, 511850, 512310, 512311, 512312, 512354, 512362, 512435, 512437, 
513447, 513491, 513781, 513796, 513797, 513969, 513971, 513974, 513975, 514055, 514075, 514291, 514351, 
514368, 514399, 514482, 514497, 514505, 514587, 514588, 514598, 514599, 514661, 514736, 514904, 515061, 
515142, 515143, 515332, 515366, 515514, 515526, 515548, 515562, 515651, 515673, 515716, 515795, 515800, 
515801, 515811, 515875, 515876, 515901, 515903, 515904, 515920, 516027

36 507831, 509587, 513147, 513969, 513971, 513974, 514351, 515053, 515531, 515696, 516182

37 504220, 507831, 510748, 513958, 513969, 513971, 513974, 513975, 514587, 515061, 515074, 515133, 515134, 
515138, 515229, 515795, 515920

38 512310, 512311, 512312, 512354, 513958, 513975, 515170, 515366, 515562, 515673, 515876

39 507831, 511698, 512598, 513980, 515061, 515141, 515243, 515331, 515800, 515801, 516182

40 512598, 513796, 513975, 514748, 515074, 515311, 515514

41 511179, 512269, 512301, 512310, 512311, 512312, 512354, 512549, 513491, 513946, 513958, 513969, 513971, 
513974, 513975, 513980, 514064, 514332, 514399, 514538, 514587, 514588, 514615, 514661, 514870, 514889, 
515104, 515142, 515170, 515323, 515366, 515522, 515527, 515534, 515548, 515562, 515574, 515716, 515795, 
515886, 515917, 516182

42 504220, 510748, 512310, 512311, 512312, 512598, 513958, 513969, 513971, 513974, 513975, 514351, 514368, 
514587, 514615, 515104, 515229, 515270, 515548, 515562, 515673, 515686, 515917

43 510409, 512269, 513147, 513962, 514075, 514323, 514332, 514587, 514609, 515039, 515276, 515311, 515527, 
515532, 515556, 515716, 515913, 516041

44 495780, 509399, 510409, 511179, 512269, 512440, 514103, 514538, 514889, 515061, 515427, 515548, 515696, 
515770, 516024, 516032

45 511179, 513936, 513975, 514075, 514572, 515526, 515557, 515562, 515673, 515825, 515921, 516182



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

4 garden 513781

8DOODLES 515600

A4academy 515104

abmicro 513958

aflopark 515696

AGMA 515770

AGNIESZKA SIEGER 516024

agrarlex.pl 511179

AI LABS TOMORROW’S SOLUTIONS  
FOR A BETTER TODAY 515229

ALAMI 514055

ALEZIN maść 515508

ALFAHIT 515087

AMAZONIA 515521

APARIVA 515795

APONE 513975

ARCHIGENES PHARMA 510224

archigenes pharma 510226

Argos MONITORING 514572

AS ARTEM SOBOLEWSKI  
KANCELARIA ADWOKACKA 515557

avioner szkoła lotnicza online 513946

BBQ SOS DARK BEER JAKOŚĆ PREMIUM  
HIGH QUALITY FIRMA ROLESKI GREAT TASTE  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ GMO DARK  
BEER Ballic Porter 514710

BBQ SOS 514711

Bianca 515684

BILQUIS 515578

BIOHUMIX 514657

Biowski 515698

BISTRO 14 514075

BiTcrane 515177

BLUE-STYR 515884

Body Story 515514

BONANZA 515039

BUNT OF KOLOR 514599

BUNT 514598

canabi pharm 512437

CEPHAMED 515812

CHARAKTERNI 513268

Ciech Vitro 515800

Ciech Vitro 515801

climalock 516125

CLIMASTOP 515843

Comfort + Living 515148

COSINUS 515504

COTTONKI 515253

CX carma-x 515101

CYFLUX 513669

CZARODZIEJ. 514563

DANKS LET’S GROW TOGETHER 514351

DASIRE 514956

DEFRO HOME INTRA 514220

Derton 515904

Dobry Pies 512269

dolnośląski festiwal tajemnic 515574

Dzikie Pląsy 512301

EDUNAV 515170

EL TECH BEŁCHATÓW Sp. z o.o. 504220

elevent EVENTS 514587

Elvistar 516095

Fabryka Czekolady E.Wedel 515716

FERVOR-HC 510748

FINGER RHYTHMICS 514889

fonogram źródeł 512310

FREAKWEED 512435

FRUKT 511698

FRYMARK bydgoski 515143

G Gustaw Gemini 513936

GaGatki 515491

GAINZDESIRE 514064

GLUKOZIN 515838

GUARINI 515607

HARMONY MED 515548

Hey Mama! 515153

HEY! BAMBOO 515560

HORECA PREMIUM 514399

HURTAP 515811

Immunex 514482

INTRA 514224

INTUSIK 512156

IONIC 511267

IPIDEA 515825

IPIDEA 515921

iQ CROSS THE LINE 515055

iQ Module 515138

J&T EXPRESS 515243

J.STYLE 514957

jab ROK ZAŁ. 1956 JAB 514748
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JAG 516025

Jansen Diamonds 515648

JO 514494

JoVee 514904

kaj ôn SHOW SILESIAN QUALITY BRAND 515868

KING 515317

KITA KOGUTA 514323

KOCHANOWSKA 515124

KONBET S Panel 514608

Korona 1912 515881

KOTEL 510409

Kraków School of Brewing est. 2016 514615

KS Unia OŚWIĘCIM U 1946 515522

LA VOLTA 515298

LAXINOR FORTE 515840

Lodove Wariacje ...spełniamy marzenia 515903

Loft46 513962

LOFTY 514736

LoLoDzik 515913

Lumberhill 511966

LUMEKKO TO BE AUTHENTIC 515270

Luna 515886

MAKINA 513491

marinus 515614

MARKA #1 WYBÓR KIEROWCÓW 515875

Mastro Mestos 514098

MATE GREEN 515332

Matuś 514479

MAVI 514083

MAXSOTE 515686

MAZOVELO 514870

MEDILAB WARSZAWA 515901

MICHALEX 515141

Millstone PODLASKIE MŁYNY 515685

MOTYL ODZIEŻ OBUWIE DODATKI  
SUPER CENA 515889

Multigasto 514502

muzyka źródeł 512312

MW 515366

N NALEWAK 514735

NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA  
PROSTO ZE SKAŁ JURY 515452

NATURE SCIENCE 514291

Navash 515410

NEW ME CLINIC 509399

NEWMAX NM 507831

Niam niam 515616

ODDLYGOOD 514654

OLLO 509194

ONEYRATY 509587

OPERATIO 515245

OPEROBUS 513980

Orter 514766

OWENT OLKUSZ 515134

OWENT 515133

PANER 515842

PENKONA 513670

PHARMOVIT 513796

PiOTRUNiA 514724

PIROLAM INTIMA 515747

PIZZA W ŁAPĘ 514921

PLA.partners 515526

PLMEXPERT 515673

POK Polskie Odpady Komunalne 512598

polkadesign 514497

POLONIA HICKORY PHO PEN GRADI  
GOLF CLUB 514661

Polski Instytut Mikrobioty 515917

PRACOWNIA ZDROWIA  
TWOJE ZDROWIE NASZĄ PASJĄ 516032

PRIMABIOTIC URODA DZIĘKI NATURZE 516027

PRODUKTY REGIONALNE 514146

PROFI WONDERLAND 515562

Przysmak w konserwie 100% Polski Kapitał J 
BB Bałdyga 513447

psorax 510213

Q 515579

QUEBAB FACTORY 515532

R RENAISSANCE 513147

RECA SOLAR 515920

RECTOSTOP 515507

REPIROL 514097

RÉVOLTE 514743

Rowelove 514332

ROYALMED On-line 512440

SambucoVir 512115

sanmed 514368

Sapko Kebab 515276

sc beauty clinic 495780

Sedaxil 514862

SELAVI 515556

SHuddEr 514448

SIMSIM 515142

So Fit DLA ZRÓWNOWAŻONEJ DIETY 511340

SOS JOGURTOWY ORYGINALNY FIRMA  
ROLESKI aż 70% NATURALNEGO JOGURTU  
LOW FAT 1,1% 514715

SOS JOGURTOWY 514713

SRDK ARCHICOM STUDIO ŚRÓDKA 513971

SRDK 513969

SRDK 513974

STACJA OLEJOWA 44 514725

Stylowi Seniorzy 514588
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SUŁKOWSKI CONFERENCE & RESORT 515527

SUPER24 SERVICE 515074

Symfonia smaków 510838

TENETECH Components Innovations 511655

TEWU 512354

tołpa. holistic 514677

tołpa. holistic 514686

TOOLES 515176

tootsy 511266

TRAMADOL SYNTEZA S 513873

TRAWMAR 515061

TRIGGY 513760

UFC GROUP 515531

UNIQUE COSMETICS 512362

V CLEAN LABEL 513797

V Viva! DLA WEGETARIAN I WEGAN 514609

VEIN CENTER 514103

Velisso 513627

Velisso 513630

VIET TOWN 516041

VIKING 515748

Viklo PŁOTYWIKLINOWE.pl blisko natury 511850

VIPER 512549

VITALLE 514505

WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA  
NA JASNĄ GÓRĘ 1711 516182

WATER TECHNIC 515910

Weber Food Equipment 512755

WEEKEND TAXI 515331

WELMAX PAPER Sp. z o.o. 513628

WELMAX PAPER Sp. z o.o. 513629

WESTAL TERM 509876

WINGED 506470

WINNICA NAWROT MECHELINKI 515311

woka surf 512779

WORKSTEP Smart Modular Floors 515651

WTKF WORLD TRADITIONAL  
KARATE - DO FEDERATION 515534

WYBÓR KIEROWCÓW 515876

Wyspa Zmian 515323

XTACZ.PL 515053

Zdrovicin 515717

złote gęśle 512311

ZRÓB SOBIE KREM 514538



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.

1048970 BLACKSPADE Fits perfect (2020 07 20)
CFE: 05.03.04, 27.05.01, 29.01.12 25

1297403 BIOTON (2020 07 03)
CFE: 05.03.15, 26.04.04, 27.05.08 3

1497476 SUGARWORLD (2019 05 30, 2018 12 06)
CFE: 27.03.01, 29.01.12 29, 30, 32, 35, 43

1543750 AROCENIA (2020 06 01, 2019 12 04) 5
1543766 CanTak (2020 07 06)

CFE: 27.05.01 9
1543809 MaDC-A (2020 04 27, 2020 03 27)

CFE: 24.15.02, 27.05.09 6, 9
1543824 MaDC-F (2020 04 27, 2020 03 27)

CFE: 24.15.02, 27.05.09 1, 9
1543832 V2 (2020 03 05, 2019 09 08)

CFE: 26.01.03, 29.01.12 29, 30
1543896 DESTROL (2020 03 30)

CFE: 27.05.17, 29.01.04 3, 5
1543905 RedBor (2020 06 22, 2020 05 04) 34
1543907 RIGINS (2020 06 22, 2020 05 04) 34
1543929 VOYAGE HOTELS (2020 02 26)

CFE: 26.04.18, 27.05.10 39, 41, 43
1543961 Silicon Controls (2020 03 06, 

2019 09 15)
9, 42

1543979 Gaslog (2020 03 06, 2019 09 15) 9, 42
1543992 flexsee (2020 07 07)

CFE: 16.03.13, 29.01.04 9
1544050 Imagine Your Happiness 

(2020 05 27, 2020 03 03)
5, 10

1544147 NEPHTHERA (2020 06 09, 
2019 12 09)

42, 44

1544155 (2020 07 08)
CFE: 07.01.13, 15.01.13 8

1544188 INDONAL (2020 03 04) 5
1544189 ASTRON (2020 02 13)

CFE: 26.03.01, 27.05.17, 29.01.12 7
1544195 SIBERIA ORTHODOX 

(2020 06 05)
33

1544231 SHEET MUSIC BOSS 
(2020 06 25, 2020 04 04)

9, 41

1544267 GDRS (2020 04 28)
CFE: 02.01.01, 26.01.01, 27.05.03 28

1544276 DAP (2020 02 04)
CFE: 07.01.24, 27.03.15, 29.01.12 35, 37

1544295 TUPY (2020 04 29, 2019 11 27) 7, 12
1544299 Cobalti (2020 06 19)

CFE: 26.04.18, 29.01.12 3
1544418 CDEK (2020 05 12)

CFE: 01.05.01, 24.15.21, 
27.05.01, 29.01.13

35

1544475 Select Hotels Group 
(2020 05 14)

35, 43, 45

1544496 silent CUT (2020 06 24, 2020 01 06)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12 7

1544507 CELOPRE (2020 05 25) 1
1544522 Select Hotels Group 

(2020 05 14, 2020 04 24)
36

1544539 GRANDWAY (2020 06 02) 12
1544561 THE CELECTON (2020 05 14, 

2020 04 24)
36

1544582 BENSTA (2020 02 26, 
2019 10 02)

20, 24, 35

1544585 Omni ProfiPearls (2020 03 31, 
2019 12 18)

3, 5, 10

1544596 himawari (2020 06 02) 18
1544600 SHSYS (2020 07 10)

CFE: 27.05.02 10
1544645 SANICOR ZENTIVA (2020 04 30, 

2020 03 19)
1, 3, 5

1544717 ZCS (2020 03 13) 1, 2, 6, 40,
1544763 SKG (2020 07 08, 2020 04 08)

CFE: 27.05.01 28
1544788 TWOCE (2020 07 13)

CFE: 27.05.01 21



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1543824, 1544507, 1544645, 1544717 

2  1544717 

3  1297403, 1543896, 1544299, 1544585, 1544645 

5  1543750, 1543896, 1544050, 1544188, 1544585, 1544645 

6  1543809, 1544717 

7  1544189, 1544295, 1544496 

8  1544155 

9  1543766, 1543809, 1543824, 1543961, 1543979, 1543992, 1544231 

10  1544050, 1544585, 1544600 

12  1544295, 1544539 

18  1544596 

20  1544582 

21  1544788 

24  1544582 

25  1048970 

28  1544267, 1544763 

29  1497476, 1543832 

30  1497476, 1543832 

32  1497476 

33  1544195 

34  1543905, 1543907 

35  1497476, 1544276, 1544418, 1544475, 1544582 

36  1544522, 1544561 

37  1544276 

39  1543929 

40  1544717 

41  1543929, 1544231 

42  1543961, 1543979, 1544147 

43  1497476, 1543929, 1544475 

44  1544147 

45  1544475



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.

506798 GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 06 25 35, 41, 45

508343 Perfect Moment (UK) Limited
2020 08 04 25

510956 PONIKOWSKI KACPER TOMASZ;  
GÓRSKA-PONIKOWSKA MAGDALENA 
JOANNA
2020 08 12 3, 41, 44



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

30/2020 69
znak  

międzynarodowy

1539829 Solar JinKO 
Buildind Your Trust in Solar 
(2020 04 21) CFE: 27.05.09

1539829 Solar JinKO 
Building Your Trust in Solar 
(2020 04 21) CFE: 27.05.09

30/2020 69
znak  

międzynarodowy

1539374 Berndes  
(2020 04 16, 2019 10 17)
CFE: 26.04.04, 27.05.02

1539374 Berndes  
(2020 04 16, 2019 10 25)
CFE: 26.04.04, 27.05.02
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