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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 31 sierpnia 2020 r. Nr ZT35

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) 500771 (220) 2019 06 05
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN BOOST BASE NAIL REPAIR

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, preparaty natłusz-
czające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, ma-
seczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji 
stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki kosme-
tyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 501491 (220) 2019 06 25
(731) REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KEJA BLUE
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lo-
kalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospoda-
rowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizo-
wania targów i wystaw w celach handlowych, biznesowych, 
reklamowych, usługi promocji obrotu nieruchomościami, 
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, usługi inwestora budowlanego w aspek-
cie ekonomiczno - organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży domów, lokali i powierzchni użytkowej, doradz-

two w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi do-
radztwa w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, 
usługi prowadzenia analiz w zakresie sporządzania koszto-
rysów budowlanych, usługi sporządzania kosztorysów bu-
dowlanych.

(210) 503907 (220) 2019 08 28
(731) GOCZAŁ MICHAŁ MG-MICHAŁ GOCZAŁ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESTERN CAMP RESORT

(531) 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15, 02.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 
01.01.05

(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi 
parków rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci pokazów 
w parkach rozrywki, usługi rozrywkowe na żywo, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia re-
kreacyjne i rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone 
w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem - country 
club, usługi organizowania i prowadzenia imprez okoliczno-
ściowych, organizowanie gier i konkursów w dziedzinie roz-
rywki, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie szkoleń, konferencji i seminariów i spotkań, 
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, rekreacyj-
nych, rozrywkowych i biznesowych, prowadzenie wystaw 
w celach rozrywkowych, prowadzenie loterii, świadczenie 
usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajmo-
wanie koni do rekreacji, wynajmowanie zwierząt do celów 
rekreacyjnych, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla przyczep kempingowych, usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na przyjęcia, uroczystości, wynajem 
budynków przenośnych, wynajem domków letniskowych, 
wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem namiotów, 
wynajem pawilonów, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwa-
terowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyj-
ne, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza 
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dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, 
rezerwacja miejsc na kempingach, udostępnianie informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-ba-
rów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów 
kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi ba-
rów piwnych, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy 
firmowe.

(210) 504099 (220) 2019 09 04
(731) BIOONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioone

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.03
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, farmaceu-
tyki i naturalne środki lecznicze, witaminy i preparaty witami-
nowe, żelki witaminowe, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, sole 
wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, odżyw-
cze suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
suplementy diety dla zwierząt, żywność dla niemowląt, my-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzują-
ce i oczyszczające powietrze, substancje chłonne do higieny 
osobistej, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, mine-
ralne suplementy odżywcze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje witaminizowane, pieczywo dla diabetyków, 
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty 
multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, pre-
paraty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, preparaty pobudzające ape-
tyt, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), 
preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku 
farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego, 
oleje lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, produk-
ty żywnościowe dla niemowląt, mleko w proszku dla nie-
mowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, przeciwutle-
niacze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
tran, tabletki witaminowe, żywność dla diet medycznych, 
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, zioła lecznicze, zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, zioła do palenia 
do celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów 
leczniczych, ziołowe preparaty błotne do celów terapeu-
tycznych, wywary z ziół leczniczych, wywary do celów far-

maceutycznych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycz-
nych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów me-
dycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczni-
czych, środki o działaniu zbliżonym do leków do celów me-
dycznych i leczniczych, preparaty ziołowe, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, guma do żucia do celów leczniczych, 
produkty do zwalczania drobnoustrojów do powstrzymy-
wania rozkładu mikrobiologicznego, preparaty higieniczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów sani-
tarnych, błonnik pokarmowy, chleb wzbogacony witamina-
mi do celów terapeutycznych, chleb o niskiej zawartości soli 
przystosowany do celów medycznych, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, cukier dietetyczny 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do tępie-
nia szkodników, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe 
do ran, plastry, plastry lecznicze, przeciwbólowe plastry 
przeciwzapalne, plastry na odciski, bandaże opatrunkowe, 
bandaże higieniczne, bandaże uciskowe [opatrunki], nutra-
ceutyki, 29 jaja, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłusz-
cze, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, algi 
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, batoniki na bazie 
owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, ba-
tony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, pasty rybne i z owoców morza, pro-
dukty serowarskie, desery wykonane z produktów mlecz-
nych, dipy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, buliony, gotowe dania składające 
się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, desery owocowe, 
ekstrakty do zup, gotowe posiłki składające się głównie 
z owoców morza, gulasze, kiełbaski rybne, kiełbaski wegeta-
riańskie, koncentraty zup, kostki do zup, mieszanki do zup, 
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
mrożone pakowane przystawki składające się głównie 
z owoców morza i ryb, potrawy mięsne gotowane, przekąski 
na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie 
tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski ziemniaczane, 
przetwory do zup jarzynowych, tofu, soja [przetworzona], 
sałatki gotowe, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy 
(składniki do sporządzania -), zupy, zapiekanki [żywność], jo-
gurt, koktajle lodowe, kefir [napój mleczny], koktajle mlecz-
ne, masło, maślanka, mleczne produkty, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka, napoje na ba-
zie jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, konserwy, mary-
naty, mieszanki warzywne, mieszanki owoców i orzechów, 
oliwki [przetworzone], nasiona przetworzone, orzechy jadal-
ne, owoce konserwowane, owoce przetworzone, sałatki 
owocowe, rodzynki, śliwki suszone, sułtanki, suszone grzyby 
jadalne, sałatki warzywne, kawior, anchois, ryby przetworzo-
ne, potrawy rybne, pasta rybna, ryby suszone, ryby wędzone, 
żywność przygotowywana z ryb, wędliny, potrawy gotowe 
głównie na bazie mięsa, potrawy gotowe głównie na bazie 
ryb, potrawy gotowe głównie na bazie przetworzonych wa-
rzyw i owoców, potrawy gotowe głównie na bazie mleka 
i produktów mlecznych, przeciery warzywne, przecier pomi-
dorowy, pulpa owocowa, przekąski z owoców, przygotowa-
ne ślimaki, desery mleczne i owocowe, zapiekanki, zagęsz-
czone sosy pomidorowe, sosy (dipy), gotowe potrawy na ba-
zie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, przekąski i dodat-
ki z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup, masło, 
śmietana, oliwa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie 
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na bazie mięsa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie 
na bazie ryb, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie 
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, gotowe potra-
wy, dania i przekąski głównie na bazie mleka i produktów 
mlecznych, dziczyzna, ryby, drób, mięso wędliny, kiełbasy, 
flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, warzywa mro-
żone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa 
gotowane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki 
ziemniaczane, suszone owoce, mrożone owoce, skórki owo-
cowe, gotowane owoce, galaretki, dżemy, mleko, mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, rodzynki, nasiona spożywcze, mig-
dały spreparowane, daktyle, mleko arachidowe, mleko mig-
dałowe, galaretki, dżemy, kompoty, przekąski ziemniaczane, 
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, 
przekąski na bazie soi, mieszanka bombaj (indyjska przeką-
ska), przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski na bazie 
tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przeką-
ski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu, przekąski z ja-
dalnych wodorostów, przekąski na bazie suszonych owoców, 
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetwory twaroż-
kowe, warzywa przetworzone, przetworzony ser, nasiona 
przetworzone, korzenie przetworzone, orzechy przetworzo-
ne, przetworzone buraki, przetworzone morele, przetwory 
do zup jarzynowych, hot dogi (gotowe), 30 kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, żelki, batony czekoladowe, 
batony zbożowe, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], 
przyprawy, lód, dania gotowe i wytrawne przekąski, a miano-
wicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, 
kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu 
i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, pizza, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, skrobia 
i wyroby z tych towarów, przetworzone ziarna, przetworzo-
ne ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziar-
na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, preparaty do pieczenia i drożdże, cia-
sto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, makarony, zagęszczacze naturalne 
do gotowania żywności, preparaty zbożowe, pikantne sosy, 
czatnej i pasty, aromaty do ciast, aromaty do żywności, mie-
szanki przypraw, marynaty, kremy czekoladowe, koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, produkty na bazie 
czekolady, polewy do lodów, sosy, zioła suszone, desery lo-
dowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukier-
nicze mrożone, aromaty kawowe, czekolada, czekolada pit-
na, czekoladki, ekstrakty czekoladowe, wyroby z kakao, syrop 
czekoladowy, chipsy [produkty zbożowe], chrupki zbożowe, 
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, lasagne, plac-
ki, przekąski składające się z produktów zbożowych, przeką-
ski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, sushi, 
tortille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, wy-
roby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, pieczywo owocowe, 
chrupiące pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, chleb, kasze, 
kasza manna, kuskus, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, 
cukier, miód, melasa, proszek do pieczenia, drożdże, przeką-
ski składające się głównie z mąki i produktów zbożowych, 
płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, pieczy-
wo, kit pszczeli, mleczko pszczele, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, batoniki zbożowe będące zamienni-
kami posiłków, batoniki na bazie czekolady będące zamien-
nikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czeko-

lady, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], żelki na bazie 
gotowych owoców i warzyw, przekąski wieloziarniste, chrup-
ki serowe [przekąski], przekąski z musli, przekąski z kukury-
dzy, przekąski na bazie tortilli, przekąski z produktów zbożo-
wych, przekąski na bazie zbóż, kruche rurki (chińska przeką-
ska), przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski wykona-
ne z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane 
z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie 
kukurydzy, przekąski z pieczywa chrupkiego, wyciskane 
przekąski zawierające kukurydzę, przekąski wytwarzane 
z muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski na bazie 
muesli, przekąski wykonane z mąki razowej, gotowe przeką-
ski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbo-
żowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski 
wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki so-
jowej, przekąski zbożowe o smaku sera, dmuchane kuleczki 
serowe [przekąski kukurydziane], przekąski przyrządzone 
z mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane z mąki ziem-
niaczanej, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kuku-
rydzianej formowane przez wyciskanie, przekąski składające 
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski z kukurydzy 
w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z pro-
duktów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół, 
przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające 
się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie 
z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, chrupki 
serowe w kształcie kulek [przekąski], przekąski słone na bazie 
mąki, przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski wykonane 
z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, 
przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski słone 
na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski 
w postaci ciast owocowych, zioła przetworzone, przetwory 
spożywcze na bazie słodu, przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, guma do żucia, 31 żywe zwierzęta, organizmy do ho-
dowli, płody rolne, produkty z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
ziarna, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne nie ujęte w in-
nych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne 
rośliny i kwiaty, słód, grzyby, rośliny, nieprzetworzone wodo-
rosty jadalne, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, naturalne jadalne 
rośliny [nieprzetworzone], żywe rośliny owocowe, rośliny do-
niczkowe, sadzonki, żywe rośliny do akwariów, 32 syropy 
do wyrobu napojów, napoje owocowe i soki owocowe, 
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, pre-
paraty do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, esencje 
do produkcji napojów, lemoniady (syropy do -), koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do spo-
rządzania napojów bezalkoholowych, likiery (preparaty 
do sporządzania -), moszcz konserwowany, niesfermentowa-
ny, pastylki do napojów gazowanych, proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, słodkie na-
poje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi 
do sporządzania napojów, piwo i produkty piwowarskie, 
drinki na bazie piwa, imitacja piwa, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], pastylki do napojów, lemoniada, napoje 
izotoniczne, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa oraz 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), 
sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na pod-
stawie zamówień telefonicznych następujących towarów: 
artykułów spożywczych, żywności, produktów leczniczych, 
suplementów diety, preparatów dietetycznych, napojów, al-
koholi, płodów rolnych, produktów ogrodniczych i leśnych, 
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kwiatów, żywności ekologicznej, kosmetyków, środków czy-
stości, środków higieny, odzieży, obuwia, toreb, portfeli, ksią-
żek, publikacji, poradników, gier, zabawek, artykułów sporto-
wych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i akce-
soriów komputerowych, sprzętu elektronicznego, zegarków, 
biżuterii, sprzętu do gotowania, tytoniu, przyborów dla pala-
czy, artykułów piśmienniczych, artykułów papierniczych, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, administrowanie programami lo-
jalności konsumenta, telemarketing, marketing ukierunko-
wany, wypożyczanie stoisk handlowych, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, badania rynkowe, usługi aukcyjne, administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administro-
wanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, in-
formacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, na-
bywanie towarów i usług dla innych firm, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, skompute-
ryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, telemarketing, 
świadczenie usług porównania cen on-line, udzielanie infor-
macji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi agencji eks-
portowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w zakresie 
analizy cen, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży, zarządzanie ad-
ministracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług 
świadczonych przez firmy wysyłkowe, doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, infor-
macja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy 
towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, 
imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na tar-
gach handlowych, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, usługi informacyjne w zakresie handlu dla konsu-
mentów, udostępnianie informacji i wiadomości dot. handlu 
i sprzedaży za pomocą portalu internetowego.

(210) 504216 (220) 2019 09 08
(731) EL-TECH BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) EL-TECH
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, usługi elektryków, instalacja urządzeń elektrycz-
nych, naprawa urządzeń elektrycznych, renowacja in-
stalacji elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, 
naprawa sprzętu elektrycznego, instalacja uziemienia 
elektrycznego, usługi układania przewodów elektrycz-
nych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, naprawa i kon-
serwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, in-

stalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, udzielanie informacji związanych 
z instalacją urządzeń elektrycznych, serwis w sytuacjach 
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów 
uziemienia, instalacja anten satelitarnych, montaż i napra-
wa 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 komunikacyj-
nego, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, kon-
serwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, usługi 
doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, 
instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja 
alarmów, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalo-
wanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, insta-
lowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów, 
usługi w zakresie prac wysokościowych, 42 planowanie 
projektu, doradztwo projektowe, projektowanie technicz-
ne, badania projektów inżynieryjnych, planowanie pro-
jektów 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 techniczne-
go, analizy wykonalności projektu, projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, sporządzanie rapor-
tów projektowych, badania dotyczące projektowania, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi 
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, 
usługi w zakresie projektowania technicznego, przygoto-
wywanie raportów związanych z opracowaniami projek-
tów technicznych do projektów budowlanych, projekto-
wanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi 
projektowania w zakresie tworzenia sieci, projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w za-
kresie projektowania systemów elektronicznych, usługi 
inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łączno-
ściowych, projektowanie systemów elektrycznych, usługi 
projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomu-
nikacyjnego, usługi testowania systemów alarmowych 
i monitorujących, pomiary inżynieryjne, wykonywanie 
pomiarów, usługi pomiarowe, usługi pomiarów technicz-
nych, usługi oceny pomiarów, badania w dziedzinie ener-
gii, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, pomiary 
elektryczne, pomiary parametrów pętli zwarcia, badanie 
wyłączników różnicowoprądowych, pomiary rezystancji 
uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, niskonapięciowe 
pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównaw-
czych, badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, 
badania rezystancji przewodu PE, badania rezystancji 
izolacji, badania prądu upływu, pomiary oświetlenia, po-
miary oświetlenia, pomiary oświetlenia awaryjnego i dróg 
ewakuacyjnych.

(210) 506431 (220) 2019 11 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) SARMACKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyro-
by garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
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(210) 506785 (220) 2019 11 14
 (310) 4551823 (320) 2019 05 16 (330) FR
(310) 4551829 (320) 2019 05 16  (330) FR
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER Société par Actions 

Simplifiée, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) OBJETS NOMADES
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, ścienne urządzenia 
oświetleniowe, elektryczne nocne urządzenia oświetleniowe, 
lampy do użycia na wolnym powietrzu, latarki kieszonkowe, 
elektryczne, instalacje oświetleniowe, przenośne wentylatory 
elektryczne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
reflektory, lampy słoneczne, latarki, 20 meble biurowe, sprzęt 
biurowy [meble], stojaki na biurka [meble], krzesła [fotele] 
biurowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble do sie-
dzenia, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, fotele biurowe, 
krzesła kreślarskie, krzesła bankietowe, wezgłowia do pozycji 
siedzących, krzesła, kanapy, fotele rozkładane z podnóżkiem, 
taborety, krzesła stołowe, krzesła konferencyjne, krzesła ob-
rotowe, fotele bujane, krzesła nadmuchiwane, rozkładane 
fotele [do siedzenia i spania], krzesła na jednej nodze, fotele 
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], krze-
sła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, fotele sako, niskie 
fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, stoły 
do jadalni, stoły, stoły biurowe, stoły do pracy, stoliki składane, 
stoły metalowe, stoły z kozłami, stoły [meble], stoliki kawowe, 
stoliki przy kanapie, stoły konferencyjne, stoły z opuszczanym 
blatem, biurka i stoły, stoły kuchenne, stoły kreślarskie, stoliki 
komputerowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły pikniko-
we, przewijaki, krzesełka dla niemowląt, siedzenia dla dzieci, 
siedzenia metalowe, ławy [meble], wysokie siedzenia [me-
ble], ławki metalowe, sekretery z żaluzjowym zamknięciem, 
przenośne biurka, stoliczki na kolana, ruchome biurka, biur-
ka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, pulpity 
do pracy w pozycji stojącej, kanapy, rozkładane fotele, kanapy, 
łóżka ze schowkiem [szufladami], sofy ścienne, sofy rozsuwa-
ne, małe dwuosobowe kanapy, posłania dziecięce wykonane 
z materiału w postaci torby, łóżka, pościel, materace, poduszki, 
meble dla dzieci, półki stanowiące meble do pokojów dzie-
cinnych, huśtawki montowane na ganku, parawany [meble], 
meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble ogrodo-
we, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodo-
we wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium, me-
ble ogrodowe drewniane, meble do salonu, szafki do sypialni, 
meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), 
pościel, oprócz bielizny pościelowej, stoliki nocne, komody 
[meble], skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, 
skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowy-
wania, podpórki pod książki, biblioteczki [regały na książki], 
stołki barowe, łóżka plażowe, łóżka plażowe z osłonami prze-
ciwwiatrowymi, ramy do luster, ozdobne lustra, 21 dzieła 
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, serwisy [zastawy stołowe], 
szklane naczynia do picia, wazy do zup, serwisy do herbaty, 
serwisy do kawy [zastawa stołowa], pałeczki [sprzęt kuchen-
ny], przybory kuchenne, pędzle do golenia, stojaki na pędzle 
do golenia, szczotki do butów, rozpylacze zapachowe, karafki 
[na alkohol], wazony, świeczniki, łyżki do butów, podkładki 
pod garnki, prawidła do butów, prawidła do butów, gasidła 
do świec, nieelektryczne młynki kuchenne, kosmetyczki 
z przyborami toaletowymi, piknikowe (koszyki -) z naczynia-
mi, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), kor-
kociągi, deski do krojenia do kuchni, kosmetyczne pudernicz-
ki [kompakty], solniczki, zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki do celów kuchennych lub domowych, flakony 
na perfumy, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, termosy 
bufetowe [nie z metali szlachetnych], misy na kwiaty z metali 
szlachetnych, kamienne wazony podłogowe, wazony pod-

łogowe, wazony na kwiaty, wazony szklane podłogowe, sło-
iki gliniane, wazony ze szkła, wazony na kwiaty na obrzędy, 
22 liny, maty winylowe, żagle, żagle do desek windsurfingo-
wych, hamaki, markizy z materiałów tekstylnych, plandeki, 
torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstyl-
nych, puch [pierze], 24 tekstylia i artykuły tekstylne, niewy-
różnione w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, narzuty 
na łóżka, pledy podróżne, bielizna stołowa i pościelowa, po-
szewki na poduszki [poszwy na poduszki], bielizna pościelo-
wa i koce, narzuty na łóżka, prześcieradła na łóżka, poszewki 
na poduszki [poszwy na poduszki], poszewki na kołdry, bieli-
zna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, duże ręczniki kąpielowe, 
ręczniki, rękawice kąpielowe, serwety na stół niepapierowe, 
serwety na stół niepapierowe, serwetki tekstylne, tekstylne 
maty na stół, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, 
kocyki do owijania niemowląt, obicia ścienne z materiałów 
tekstylnych, ozdobne serwetki z materiału, chorągiewki z ma-
teriałów tekstylnych, kołdry, tekstylne proporce, ręczniki gol-
fowe, ręczniki do rąk, ręczniki z kapturem, ręczniki kuchenne, 
poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], kocyki dla nie-
mowląt [rożki], koce jedwabne, tekstylne maty na stół, obrusy 
tekstylne, koce wełniane, tkaniny i substytuty tkanin, zasłony 
z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, śpiwory, 27 tapeta, tape-
ty tekstylne, pokrycia podłogowe, dywany, chodniki i maty, 
kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych.

(210) 506864 (220) 2019 11 18
(731) DS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kosakowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANCHORIA

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje miejsc w hote-
lach, biura zakwaterowania, wynajmowanie sal na zebrania, 
usługi restauracyjne, usługi barowe, 44 usługi saun, masaż.

(210) 507360 (220) 2019 11 29
(731) BAJKO SUNAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sunny Honey

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, 34 waporyzatory osobiste 
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 507487 (220) 2019 12 02
(731) MOCARSKI MARCIN MARBA-SPORT, Miszewko
(540) (znak słowny)
(540) ALPINUS
(510), (511) 6 metalowy sprzęt do wspinaczki, raki, karabinki, 
haki, 8 czekany, 12 torby rowerowe, 18 plecaki, torby turystycz-
ne, walizki, 20 materace, 22 namioty, liny, kawałki sznurów, siat-
ki, plandeki, worki, liny wspinaczkowe, 24 śpiwory, 25 ubrania, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 uprzęże wspinaczkowe.
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(210) 507612 (220) 2019 12 04
(731) EPPRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzki, buty, chusty, czapki, koszule, kurtki, 
odzież z imitacji skóry, piżamy, podkoszulki, spódnice, sukien-
ki, swetry, szlafroki, t-shirty.

(210) 507701 (220) 2019 12 06
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GANG
(510), (511) 30 ciasta, gotowe potrawy oparte na kluskach, 
naleśniki, pizze, 43 restauracje, bary, pizzerie.

(210) 507732 (220) 2019 12 06
(731) FARYJ-GOŹDZIKIEWICZ JULIA, Sopot;  

KAMIŃSKA KAROLINA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDULEPKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 03.01.08
(510), (511) 16 naklejki (materiały piśmienne) jako drukowa-
ne materiały edukacyjne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 508842 (220) 2020 01 09
(731) TYLUTKI WITOLD JÓZEF, Kolbuszowa
(540) (znak słowny)
(540) CASINO EXCLUSIVE BRAND
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 509091 (220) 2020 01 16
(731) GASTRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI POKE GO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 509184 (220) 2020 01 17
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Livio plus

(531) 05.03.14, 26.11.01, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związanej z organizowaniem przed-
siębiorstw na zasadach franchisingu, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, 
marketing ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, rekla-
ma telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach in-
ternetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
mianowicie ulotek, prospektów, druków, organizowanie 
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej 
i wysyłkowej w związku z: artykułami spożywczymi i żyw-
nościowymi, preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, 
artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, artykułami higienicznymi i kosme-
tycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, artykułami 
branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej, arty-
kułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi zarządza-
nia handlowego w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, 36  wydawanie kart bonusowych 
(lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 41 usługi 
w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia personelu 
działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public relations, 
usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów sprze-
daży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze 
edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż 
reklamowe), udostępnianie wideo on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.

(210) 509383 (220) 2020 01 23
(731) ZIELECKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEWRA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, modne okulary, okulary przeciwsło-
neczne, nagrania muzyczne, taśmy muzyczne, słuchawki 
muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagra-
nia dźwiękowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, płyty 
kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, se-
rie muzycznych nagrań dźwiękowych, sprzęt audio, elek-
troniczne urządzenia audio, 14 biżuteria, naszyjniki, biżu-
teria fantazyjna, sztuczna biżuteria, łańcuszki (biżuteria), 
medaliony, zawieszki, imitacje biżuterii, biżuteria osobista, 
ozdoby (biżuteria), bransoletki (biżuteria), pierścionki, wy-
roby jubilerskie, biżuteria na zamówienie, biżuteria na cia-
ło, biżuteria do noszenia na głowie, 18 plecaki, plecaki 
uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, 
plecaki sportowe, plecaki na kółkach, torby, torby wodo-
odporne, torby podróżne, torby płócienne, torby sporto-
we, torby uniwersalne, torby zakupowe, torby do pracy, 
torby na ramię, torby na ubrania, niewielkie torby po-
dróżne, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, 
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby wyko-
nane ze skóry, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież 
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla 
dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież 
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież 
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluz-
ki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna 
męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski, obuwie, 
obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla męż-
czyzn, obuwie dla dzieci, czapki jako nakrycia głowy, na-
krycia głowy, paski, klapki, 28 zabawki, zabawki drewniane, 
zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówią-
ce, zabawki muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki 
dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki 
inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, 
zabawki na baterie, 30 wyroby cukiernicze, bezy, ciasta, 
ciastka, słodycze piankowe, słodycze lodowe, słodycze 
czekoladowe, słodycze owocowe, słodycze zawierające 
owoce, słodycze do żucia, cukierki jako słodycze, 41 wy-
stępy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja wystę-
pów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe 
w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawie-
nia muzyczne, widowiska muzyczne, koncerty muzycz-
ne, produkcja muzyczna, produkcja nagrań muzycznych, 
usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów 
muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, orga-
nizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wyda-
rzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, 
prezentacja przedstawień muzycznych, organizowanie 
imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, roz-
rywka z udziałem muzyki, występy muzyczne i piosen-
karskie, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi 
rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie 
stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup 
muzycznych na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczo-
ne przez grupy wokalne, muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty 
muzyczne.

(210) 509949 (220) 2020 02 06
(731) RASZKA-CZYŻ MARIA FIRMA USŁUGOWO- 

-HANDLOWA, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RASZKA SPORT

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.11.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w po-
staci sprzętu narciarskiego i snowboardowego, rowerów, bu-
tów narciarskich, butów do snowboardu, kasków, części oraz 
akcesoriów rowerowych, 37 naprawa, regeneracja i serwis 
sprzętu narciarskiego i rowerów, 41 wypożyczanie sprzę-
tu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie nart, 
snowboardów, kijków narciarskich, butów narciarskich, bu-
tów do snowboardu, kasków.

(210) 510207 (220) 2020 02 14
(731) CUGIER ALINA ZPH CERAMEX, Wilkowo Polskie
(540) (znak słowny)
(540) ceramex
(510), (511) 16 koperty, kartki okolicznościowe, pudeł-
ka z papieru i tektury, 19 formy odlewnicze niemetalowe, 
21 figurki i statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: wyrobów dekoracyj-
nych z ceramiki i szkła, wyrobów z papieru i tektury: kopert, 
pudełek i kartek okolicznościowych, 40 druk materiałów, 
42 projektowanie form, projektowanie graficzne: materiałów 
do druku, kart okolicznościowych i grafiki do Internetu.

(210) 510473 (220) 2020 02 21
(731) WIERZBOWSKI MIROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTRY

(531) 01.01.01, 02.01.20, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 whisky, whiskey, gin, burbon, rum.

(210) 510534 (220) 2020 02 24
(731) STACHEREK ANETA ACTIVE PLUS, Lipków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVIT NATURAL
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 bielizna osobista, bielizna dam-
ska, bielizna nocna.

(210) 510737 (220) 2020 02 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Piwo regionalne ZAKOPIANKA
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, syrop słodo-
wy do napojów, wyciąg chmielowy do wytwarzania piwa, 
35 pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholo-
wych i bezalkoholowych, w tym piwa.

(210) 510859 (220) 2020 03 02
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioecoil

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zni-
czy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady 
z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-ste-
arynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zni-
czy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, parafina, 
35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów stacjonarnych 
i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłko-
wej artykułów takich jak: świece, świece zapachowe, świe-
ce stołowe, świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, 
świece parafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, 
świeczki woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrob-
ne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze 
nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewa-
ne, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe 
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy na-
grobnych, wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkła-
dy do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, 
wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, wkłady wosko-
wo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe 
do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mie-
szanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych, w róż-
nych proporcjach tych składników, podgrzewacze woskowe, 
podgrzewacze parafinowe, podgrzewacze olejowe, świece 
do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świe-
czek i zniczy oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, 
parafina.

(210) 510955 (220) 2020 03 04
(731) KRASUCKI KAROL FIRMA HANDLOWA ASTEK,  

Wola Osowińska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smartHOME

(531) 29.01.12, 07.01.08, 11.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 8 sztućce i przybory do przygotowywania żyw-
ności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia 
i mielenia, 21 przybory do użytku domowego do czyszcze-
nia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, filiżanki 
i kubki, kubki ceramiczne, kubki do kawy, kubki, ceramika 
do użytku kuchennego, naczynia [artykuły gospodarstwa 
domowego], naczynia ceramiczne, naczynia do gotowa-
nia do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, naczynia 
do gotowania, naczynia do napojów, łyżki do lodów [naczy-
nia barowe], maty pod naczynia przy serwowaniu herbaty, 
naczynia do zapiekania, naczynia do serwowania potraw, na-
czynia do pieczenia wykonane ze szkła, naczynia do piecze-
nia wykonane z ceramiki, naczynia do pieczenia [brytfanny], 
naczynia do pieczenia, naczynia kuchenne ceramiczne, na-
czynia na pokarm dla zwierząt domowych, naczynia obiado-
we z porcelany, naczynia na napoje, naczynia na przystawki 
i dodatki do potraw, naczynia szklane do konserwowania 
żywności, naczynia szklane do napojów, naczynia żarood-
porne, naczynia żaroodporne [do piekarnika], naczynia żaro-
odporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół, naczy-
nia ze szkła, podstawki pod gorące naczynia do podawania 
z piekarnika na stół, szklaneczki [naczynia do picia], szklane 
naczynia żaroodporne.

(210) 511092 (220) 2020 03 06
(731) SEA AND SEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SEAFOOD STATION
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej nastę-
pujących towarów: owoce morza w tym skorupiaki i mięcza-
ki oraz przetwory z owoców morza, ryby i przetwory z ryb, 
glony, mięso i przetwory z mięsa, drób i przetwory z dro-
biu, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, bary, restaura-
cje z grillem, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie 
posiłków i napojów.

(210) 511308 (220) 2020 03 12
(731) Cos Chem d. o. o., Zagrzeb, HR
(540) (znak słowny)
(540) FRAKTAL BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do mycia zębów, perfumeryjne (produk-
ty -), esencjonalne (olejki -), preparaty wybielające i inne sub-
stancje do użytku w praniu, środki do czyszczenia, polerowa-
nia, szorowania i ścierania.
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(210) 511662 (220) 2020 03 19
(731) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI KOTWICA KOŁOBRZEG, 

Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) KOTWICA KOŁOBRZEG
(510), (511) 16 okolicznościowe reklamowe: informatory, pu-
blikacje, foldery, mapy, ulotki, czasopisma, broszury, kalenda-
rze, atlasy, fotografie, albumy, druki, notesy, katalogi, przybo-
ry do pisania, fotografie, proporce, chorągiewki, prospekty, 
stemple, pocztówki, znaczki, nalepki, emblematy, etykietki, 
reklamowe torby i torebki z papieru u tworzyw sztucznych, 
reklamowy papier do pakowania, podstawki do piwa, za-
kładki do książek, grafiki, obrazy, reprodukcje, drukowane 
materiały edukacyjne, 25 odzież, bielizna, bluzki, koszule, kra-
waty, szale, nakrycia głowy, rękawice, skarpety, bluzy, koszulki 
sportowe, odzież na gimnastykę, ubiory plażowe, kąpielówki, 
kąpielowe kostiumy, kąpielowe czepki, kąpielowe płaszcze, 
ubrania dla kolarzy, kombinezony do jazdy na nartach wod-
nych, osłony przed słońcem (daszki), obuwie, obuwie gim-
nastyczne, obuwie plażowe, buty narciarskie, buty piłkarskie 
(korki), tenisówki, trampki, sandały, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane 
w kulturystyce, 41 usługi w zakresie prowadzenia szkoleń, 
kursów, treningów oraz zajęć związanych z rozwojem kultury 
fizycznej, usługi w zakresie organizowania działalności sekcji 
sportowych różnych dyscyplin sportowych, organizowanie 
zawodów sportowych i obozów sportowych, organizowanie 
konkursów i pokazów w zakresie sportu, rekreacji oraz reha-
bilitacji, działalność sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, publikowanie informacji 
o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, or-
ganizowanie szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży, 
udostępnianie klubowych obiektów sportowych, wypoży-
czanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikowanie 
książek i materiałów szkoleniowych, usługi klubów kondycyj-
no - gimnastycznych.

(210) 512130 (220) 2020 04 01
(731) BURY JERZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GARBARY
(510), (511) 43 udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla 
gości, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], wynajem pokoi jako tymczasowego zakwate-
rowania, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc 
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, świad-
czenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hote-
lach, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwate-
rowania w hotelach, kawiarnia, bary, lodziarnie, koktajlbary, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie 
bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napo-
je], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygoto-
wywanie posiłków, puby, restauracje oferujące dania na wy-
nos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi barów kawo-
wych, usługi barów piwnych, usługi kawiarni, usługi herba-
ciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi barowe, usługi 
restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 

usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych.

(210) 512297 (220) 2020 04 07
(731) BRONK MICHAŁ FRESH N DOPE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) freshNdope

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dyski optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa 
do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, mu-
zyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach inter-
netowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, muzyka cyfrowa do pobra-
nia z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa 
(ładowalna), dostarczona z Internetu, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z mu-
zyką, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, płyty kompaktowe z muzyką, 35 usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
odzieżowych, usługi agencji wyszukiwania talentów [impre-
sariat w działalności artystycznej], negocjowanie transakcji 
handlowych w zakresie działalności artystycznej, impresariat 
w działalności artystycznej, usługi impresariów w działalno-
ści artystycznej, 41 organizowanie festiwali, organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, produkcja muzyczna, usłu-
gi agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywko-
wych, kierownictwo artystyczne artystów estradowych.

(210) 512858 (220) 2020 04 27
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kierunek ECO

(531) 03.07.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 perfumeryjne (produkty -), olejki eteryczne, 
kosmetyki, 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki 
do zapisu, nośniki cyfrowych danych wideo, danych obrazo-
wych i/lub danych dźwiękowych, zabawki elektryczne i elek-
troniczne, o ile zostały ujęte w klasie 9, podkładki pod myszki, 
okulary, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
ochronne do uprawiania sportu, elektroniczne bilety wstę-
pu, bilety i karty pokładowe, 16 papier, karton i wyroby z tych 
materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały 
introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, 
mapy, katalogi, druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pi-
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sma informacyjne (dla osób trzecich), albumy do kolorowa-
nia, kalendarze, książki, przybory szkolne, bilety wstępu, bile-
ty i karty pokładowe w postaci drukowanej, nalepki, naklejki 
[artykuły papeteryjne], znaczki pocztowe, papier do pisania 
[listowy], chorągiewki papierowe, serwetki stołowe papiero-
we, afisze, plakaty, karty pocztowe, fotografie, materiały biu-
rowe, 21 kubki, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, ujęte w klasie 21, pojem-
niki do użytku domowego lub kuchennego, przybory ku-
chenne lub do gospodarstwa domowego, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, maski na oczy do spania, fartuchy 
[odzież], opaski na głowę, pulowery, koszulki z krótkim ręka-
wem, mundury, poszetki, 35 wprowadzanie na rynek usług 
transportowych poprzez marketing, reklamę a także pośred-
niczenie i podpisywaniu umów dotyczących wykorzystywa-
nia usług transportowych, sprzedaż hurtowa paliw i produk-
tów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna kosmetyków 
i artykułów toaletowych prowadzona w sklepach, usługi 
agencji reklamowych, organizacja targów, wystaw w celach 
reklamowych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, 
korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, przygotowywanie reklam prasowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, bro-
szur], usługi marketingu i promocji, prezentacje produktów, 
badania rynkowe, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie 
usług w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierża-
wa maszyn i urządzeń biurowych z wyłączeniem kompute-
rów, obsługa programów lojalnościowych, programy moty-
wacyjne, pozyskiwanie stałych klientów i pracowników po-
przez działania promocyjne i reklamowe, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, działalność 
w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie 
pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficz-
na, łączność telefoniczna, emisja telewizyjna, informacja o te-
lekomunikacji, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
wypożyczanie sprzętu do przesyłania informacji, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmi-
sji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci, 
przekaz informacji on-line, poczta elektroniczna, działalność 
portali internetowych, telekomunikacja w związku z podró-
żami, transportem powietrznym i lotnictwem, dostarczanie 
wiadomości elektronicznych i danych dotyczących sprzeda-
ży biletów lotniczych, przesyłanie danych i dokumentów 
w postaci elektronicznej za pośrednictwem terminali kom-
puterowych z bazy danych wspomaganej komputerowo, 
do celów służbowych, przesyłanie wiadomości w postaci 
elektronicznej w odniesieniu do rezerwacji lotów, odpraw 
lotniczych i kontroli wejść na pokład samolotów, wydawanie 
biletów elektronicznych, mianowicie elektroniczna transmi-
sja danych dotyczących wydawania biletów i udostępniania 
danych w systemach i bazach danych rezerwacji przelotów 
lotniczych, 39 transport, transport pasażerski, transport po-
wietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotni-
czy, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezer-
wacja transportu, usługi transportowe, organizowanie trans-
portu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowe-
go, wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośred-
nictwa transportowego, transport i dostawy towarów, trans-
port pasażerów, zwierząt i ładunków, dostarczanie informacji 
dotyczących transportu, usługi transportu pojazdami silniko-
wymi, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usłu-

gi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji 
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z trans-
portem, usługi doradcze związane z transportem, organiza-
cja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi 
linii lotniczych w zakresie transportu, usługi w zakresie linii 
lotniczych i transportu, organizacja transportu drogą lądo-
wą, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładun-
ków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakresie 
transportu towarów, usługi doradcze związane z transpor-
tem towarów, usługi informacyjne związane z transportem 
towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo frach-
towe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, trans-
port drogowy pasażerów, pasażerski transport samochodo-
wy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja miejsc 
w różnych środkach transportu, usługi w zakresie transportu 
drogowego dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie trans-
portu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego 
drogą powietrzną, morską oraz koleją, transport i składowa-
nie, transport i składowanie towarów, magazynowanie ła-
dunku przed transportem, usługi w zakresie cargo i frachtu, 
obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji frachto-
wych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośred-
nictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi 
frachtu lądowego, rezerwacja miejsc na podróż, nawigacja 
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), agencje podróży, 
eskortowanie podróżnych, informacje i doradztwo dotyczą-
ce podróży, także w Internecie, wydawanie elektronicznych 
biletów podróżnych, organizacja transportu na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwowanie miejsc 
na wycieczki, usługi realizacji, mianowicie frankowanie prze-
syłek pocztowych, usługi informacyjne na temat transportu, 
doradztwo za pomocą gorącej linii lub centrum telefonicz-
nego w dziedzinie turystyki (podróży), transportu i magazy-
nowania, indywidualne dla klienta zestawianie towarów (ko-
misjonowanie) w dziedzinie logistyki transportu, usługi logi-
styczne w sektorze transportu z zakresu transakcji w ramach 
handlu elektronicznego (realizacja elektroniczna), 41 usługi 
nauczenia, kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy eduka-
cji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły 
z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie per-
sonelu latającego, personelu pokładowego oraz obsługi na-
ziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizo-
wanie gier i konkursów, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkur-
sów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rozryw-
kowe związane z konkursami, 42 usługi komputerowe, pro-
gramowania, informatyki, usługi związane z zarządzaniem 
urządzeniami informatycznymi, hosting, usługi techniczne 
z zakresu transakcji w ramach handlu elektronicznego (reali-
zacja elektroniczna), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi restauracyjne na terenie lotnisk lub dworców, 
usługi świadczone przez restauracje, restauracje samoobsłu-
gowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, usługi 
hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hote-
le, pensjonaty], usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, mieszkań na pobyt czasowy, pensjonatów, mieszkań 
dla turystów, usługi turystyczne, usługi pośredników tury-
stycznych, agentów turystycznych w zakresie rezerwacji 
noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udo-
stępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia 
zarządu, wypożyczanie mebli, usługi informacyjne w odnie-
sieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług.
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(210) 512859 (220) 2020 04 27
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 03.07.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 perfumeryjne (produkty -), olejki eteryczne, 
kosmetyki, 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki 
do zapisu, nośniki cyfrowych danych wideo, danych obrazo-
wych i/lub danych dźwiękowych, zabawki elektryczne i elek-
troniczne, o ile zostały ujęte w klasie 9, podkładki pod myszki, 
okulary, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
ochronne do uprawiania sportu, elektroniczne bilety wstę-
pu, bilety i karty pokładowe, 16 papier, karton i wyroby z tych 
materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały 
introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, 
mapy, katalogi, druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pi-
sma informacyjne (dla osób trzecich), albumy do kolorowa-
nia, kalendarze, książki, przybory szkolne, bilety wstępu, bile-
ty i karty pokładowe w postaci drukowanej, nalepki, naklejki 
[artykuły papeteryjne], znaczki pocztowe, papier do pisania 
[listowy], chorągiewki papierowe, serwetki stołowe papiero-
we, afisze, plakaty, karty pocztowe, fotografie, materiały biu-
rowe, 21 kubki, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, ujęte w klasie 21, pojem-
niki do użytku domowego lub kuchennego, przybory ku-
chenne lub do gospodarstwa domowego, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, maski na oczy do spania, fartuchy 
[odzież], opaski na głowę, pulowery, koszulki z krótkim ręka-
wem, mundury, poszetki, 35 wprowadzanie na rynek usług 
transportowych poprzez marketing, reklamę a także pośred-
niczenie i podpisywaniu umów dotyczących wykorzystywa-
nia usług transportowych, sprzedaż hurtowa paliw i produk-
tów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna kosmetyków 
i artykułów toaletowych prowadzona w sklepach, usługi 
agencji reklamowych, organizacja targów, wystaw w celach 
reklamowych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, 
korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, przygotowywanie reklam prasowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, bro-
szur], usługi marketingu i promocji, prezentacje produktów, 
badania rynkowe, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie 
usług w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierża-
wa maszyn i urządzeń biurowych z wyłączeniem kompute-
rów, obsługa programów lojalnościowych, programy moty-
wacyjne, pozyskiwanie stałych klientów i pracowników po-
przez działania promocyjne i reklamowe, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, działalność 
w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie 
pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficz-
na, łączność telefoniczna, emisja telewizyjna, informacja o te-
lekomunikacji, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
wypożyczanie sprzętu do przesyłania informacji, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmi-

sji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci, 
przekaz informacji on-line, poczta elektroniczna, działalność 
portali internetowych, telekomunikacja w związku z podró-
żami, transportem powietrznym i lotnictwem, dostarczanie 
wiadomości elektronicznych i danych dotyczących sprzeda-
ży biletów lotniczych, przesyłanie danych i dokumentów 
w postaci elektronicznej za pośrednictwem terminali kom-
puterowych z bazy danych wspomaganej komputerowo, 
do celów służbowych, przesyłanie wiadomości w postaci 
elektronicznej w odniesieniu do rezerwacji lotów, odpraw 
lotniczych i kontroli wejść na pokład samolotów, wydawanie 
biletów elektronicznych, mianowicie elektroniczna transmi-
sja danych dotyczących wydawania biletów i udostępniania 
danych w systemach i bazach danych rezerwacji przelotów 
lotniczych, 39 transport, transport pasażerski, transport po-
wietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotni-
czy, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezer-
wacja transportu, usługi transportowe, organizowanie trans-
portu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowe-
go, wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośred-
nictwa transportowego, transport i dostawy towarów, trans-
port pasażerów, zwierząt i ładunków, dostarczanie informacji 
dotyczących transportu,  usługi transportu pojazdami silni-
kowymi, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwa-
cji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane 
z transportem, usługi doradcze związane z transportem, or-
ganizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, 
usługi linii lotniczych w zakresie transportu, usługi w zakresie 
linii lotniczych i transportu, organizacja transportu drogą lą-
dową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ła-
dunków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakre-
sie transportu towarów, usługi doradcze związane z trans-
portem towarów, usługi informacyjne związane z transpor-
tem towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo 
frachtowe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, 
transport drogowy pasażerów, pasażerski transport samo-
chodowy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja 
miejsc w różnych środkach transportu, usługi w zakresie 
transportu drogowego dla osób, usługi linii lotniczych w za-
kresie transportu pasażerów, organizowanie transportu pa-
sażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, transport 
i składowanie, transport i składowanie towarów, magazyno-
wanie ładunku przed transportem, usługi w zakresie cargo 
i frachtu, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji 
frachtowych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, 
pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, 
usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc na podróż, nawi-
gacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), agencje podró-
ży, eskortowanie podróżnych, informacje i doradztwo doty-
czące podróży, także w Internecie, wydawanie elektronicz-
nych biletów podróżnych, organizacja transportu na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwowanie 
miejsc na wycieczki, usługi realizacji, mianowicie frankowa-
nie przesyłek pocztowych, usługi informacyjne na temat 
transportu, doradztwo za pomocą gorącej linii lub centrum 
telefonicznego w dziedzinie turystyki (podróży), transportu 
i magazynowania, indywidualne dla klienta zestawianie to-
warów (komisjonowanie) w dziedzinie logistyki transportu, 
usługi logistyczne w sektorze transportu z zakresu transakcji 
w ramach handlu elektronicznego (realizacja elektroniczna), 
41 usługi nauczenia, kształcenia, szkolenia, pozaszkolne for-
my edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyj-
nych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz 
szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego 
oraz obsługi naziemnej, prowadzenie konkursów telefonicz-
nych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie konfe-



Nr  ZT35/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

rencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie gier elektro-
nicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, usługi rozrywkowe związane z konkursami, 42 usługi 
komputerowe, programowania, informatyki, usługi związane 
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, hosting, 
usługi techniczne z zakresu transakcji w ramach handlu elek-
tronicznego (realizacja elektroniczna), 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi restauracyjne na terenie lotnisk 
lub dworców, usługi świadczone przez restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, hotele, hostele 
i pensjonaty, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, 
hotele, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi w zakresie rezer-
wacji pokojów hotelowych, mieszkań na pobyt czasowy, 
pensjonatów, mieszkań dla turystów, usługi turystyczne, 
usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych 
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi w zakresie informacji 
turystycznej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostęp-
nianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń i urzą-
dzeń na posiedzenia zarządu, wypożyczanie mebli, usługi 
informacyjne w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienio-
nych usług.

(210) 512878 (220) 2020 04 24
(731) KANCELARIA INSTYTUTU PRAKTYKI PRAWNICZEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stare Babice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argo Sept PRO

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych.

(210) 513065 (220) 2020 05 04
(731) TOYS GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G TOYS GALLERY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy (konstrukcyjne), 
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie progra-
mami lojalnościowymi konsumenta, agencje reklamowe, ana-
lizy kosztów, marketing ukierunkowany, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, usługi marketingowe, 36 zarządzanie 
finansami, analizy finansowe, 45 zarządzanie prawami autor-
skimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 513411 (220) 2020 05 12
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Kiełbaski Polskie POLECANE NA GRILLA 

BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY  
PL-105-208

(531) 05.01.01, 15.03.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, kiełbasa.

(210) 513529 (220) 2020 05 17
(731) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 36 fundusze inwestycyjne wzajemne, zarządza-
nie finansami, doradztwo w sprawach finansowych, crowd-
funding, analizy finansowe, działalność finansowa, zapew-
nianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpo-
czynających działalność, doradztwo finansowe, informacje 
finansowe, inwestycje finansowe, planowanie finansowe, za-
rządzanie finansowe funduszami, detaliczne usługi finanso-
we, finansowe usługi konsultingowe, zarządzanie finansowe 
akcjami, pozyskiwanie kapitału finansowego, wyceny i anali-
zy finansowe, informacje finansowe dla inwestorów, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponso-
rowanie finansowe, usługi finansowe dotyczące zapewnia-
nia pożyczek, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi 
w zakresie planowania finansowego, finansowe usługi do-
radcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe związane 
z działalnością gospodarczą, usługi doradztwa finansowego 
na rzecz przedsiębiorstw.

(210) 513531 (220) 2020 05 17
(731) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpeedUp VENTURE CAPITAL GROUP



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2020

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 36 fundusze inwestycyjne wzajemne, zarządza-
nie finansami, doradztwo w sprawach finansowych, crowd-
funding, analizy finansowe, działalność finansowa, zapewnia-
nie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczyna-
jących działalność, doradztwo finansowe, informacje finanso-
we, inwestycje finansowe, planowanie finansowe, zarządzanie 
finansowe funduszami, detaliczne usługi finansowe, finanso-
we usługi konsultingowe, zarządzanie finansowe akcjami, po-
zyskiwanie kapitału finansowego, wyceny i analizy finansowe, 
informacje finansowe dla inwestorów, usługi finansowe, pie-
niężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso-
we, usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi 
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania 
finansowego, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarzą-
dzania, usługi finansowe związane z działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw.

(210) 513533 (220) 2020 05 17
(731) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, agencje reklamowe, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (po-
zyskiwanie danych do -), 42 projektowanie oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów kom-
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi konsultacyjne w dziedzinie technolo-
gii informacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(210) 513534 (220) 2020 05 17
(731) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 04.05.15
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, agencje reklamowe, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (po-
zyskiwanie danych do -), 42 projektowanie oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowy-
mi produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów 
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii.

(210) 513631 (220) 2020 05 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAROX

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 5 środki odstraszające komary, środki odstrasza-
jące komary w kremie, środki odstraszające komary w żelu, 
środki odstraszające komary w sprayu, środki odstraszające 
komary do nakładania na skórę, środki odstraszające komary 
do nakładania na skórę w kremie, środki odstraszające koma-
ry do nakładania na skórę w żelu, środki odstraszające komary 
do nakładania na skórę w sprayu, produkty do zwalczania ko-
marów do nakładania na moskitiery, produkty do zwalczania 
komarów do nakładania na moskitiery w sprayu, środki wa-
biące owady, środki odstraszające owady, środki odstraszają-
ce owady w kremie, środki odstraszające owady w żelu, środ-
ki odstraszające owady w sprayu, środki odstraszające owa-
dy dla ludzi, środki odstraszające owady dla ludzi w sprayu, 
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skut-
ków ukąszeń owadów w kremie, preparaty farmaceutyczne 
do uśmierzania skutków ukąszeń owadów w żelu, preparaty 
farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów 
w sprayu, plastry przeciw komarom dla niemowląt, branso-
letki nasączone środkiem odstraszającym owady, chusteczki 
nasączone środkiem odstraszającym owady, spirale odstra-
szające komary, kadzidełka do odstraszania komarów, za-
wieszki odstraszające owady, środki odstraszające owady dla 
zwierząt w sprayu, drewno cedrowe jako środek odstrasza-
jący owady, tabletki zawierające kamforę będące środkami 
odstraszającymi owady, drzewo sandałowe do użytku jako 
preparat odstraszający owady, 21 rozpylacze środków od-
straszających komary podłączane do gniazdka, elektryczne 
pułapki na owady, nieelektryczne pułapki na owady, elek-
tryczne urządzenia do wabienia i zabijania.

(210) 513786 (220) 2020 05 21
(731) MIASTO KONIN, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKOPOLSKA DOLINA ENERGII
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.03.04, 26.13.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 na-
druki, papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torby papierowe, drukowane foldery informacyjne, 
broszury, kalendarze, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, notatniki [notesy], materiały piśmienne, 
publikacje drukowane, 35 wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organiza-
cja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie wystaw 
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, planowa-
nie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezen-
tacji w celach gospodarczych i reklamowych, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar-
ketingu, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kuponów, dystrybucja materiałów promocyj-
nych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie in-
formacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie reklamy cy-
frowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, informacja o działalności gospo-
darczej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo do-
tyczące organizowania działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie planowania działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
41 edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środo-
wiskiem, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu, organizowanie i prowadzanie konferencji i semina-
riów, organizowanie konferencji związanych z biznesem, or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 513983 (220) 2020 05 27
(731) AKCES BENEFIT LEARNING SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akces benefit learning systems centrum języków 

obcych

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, 36 dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych [nieruchomości], 41 rozrywka [wido-
wiska], nauczanie korespondencyjne, kultura fizyczna, usługi 

związane z organizacją wypoczynku w zakresie nauki i roz-
rywki, nauczanie, informacje o wypoczynku, organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia].

(210) 513990 (220) 2020 06 13
(731) POLEXPAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Inovo
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przed-
siębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich in-
teresów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym 
w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz-
nego, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsię-
biorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalno-
ści gospodarczej, doradztwo dotyczące zbywania firm, 
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie przej-
mowania firm, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzy-
kiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradz-
two w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
36 administrowanie funduszami inwestycyjnymi, admini-
strowanie funduszami wspólnego inwestowania, admini-
strowanie inwestycjami funduszy, dostarczanie środków, 
dystrybucja funduszy wzajemnych, fundusze emerytalne, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, fundusze wykorzysty-
wane poza granicami kraju, inwestowanie funduszy ka-
pitałowych, inwestowanie funduszy międzynarodowych, 
inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, inwesto-
wanie funduszy wzajemnych, inwestowanie funduszy 
zapomogowych, inwestycje w fundusze powiernicze, ma-
klerstwo związane z funduszami wzajemnymi, monitoro-
wanie funduszy emerytalnych, monitorowanie funduszy 
inwestycyjnych, powiernictwo aktywów w funduszach, 
przekazywanie funduszy.

(210) 513991 (220) 2020 06 13
(731) POLEXPAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Inovo Venture Partners
(510), (511) 36 administrowanie funduszami inwestycyjny-
mi, administrowanie funduszami wspólnego inwestowa-
nia, administrowanie inwestycjami funduszy, dostarczanie 
środków, dystrybucja funduszy wzajemnych, fundusze 
emerytalne, fundusze inwestycyjne wzajemne, fundusze 
wykorzystywane poza granicami kraju, inwestowanie fun-
duszy kapitałowych, inwestowanie funduszy międzynaro-
dowych, inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, 
inwestowanie funduszy wzajemnych, inwestowanie fundu-
szy zapomogowych, inwestycje w fundusze powiernicze, 
maklerstwo związane z funduszami wzajemnymi, monito-
rowanie funduszy emerytalnych, monitorowanie funduszy 
inwestycyjnych, powiernictwo aktywów w funduszach, 
przekazywanie funduszy.
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(210) 513992 (220) 2020 06 13
(731) POLEXPAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Inovo Consulting
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przed-
siębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich in-
teresów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym 
w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczą-
ce korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo doty-
czące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące zbywania firm, doradztwo i pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w dziedzinie za-
rządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie administrowania działalnością gospodarczą.

(210) 514051 (220) 2020 05 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) WOOD GRAIN
(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 sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sani-
tarną.

(210) 514124 (220) 2020 05 29
(731) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOTANIKA ANGELICA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 514172 (220) 2020 06 01
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP intense

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 01.01.15, 19.13.21, 26.04.04, 
26.04.16

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów me-
dycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakte-
riobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szcze-
pionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty bio-
technologiczne do użytku medycznego, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi-
kowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, produkty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
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zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty ko-
smetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, 
plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się 
z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycz-
nych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsa-
my do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe 
do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, 
gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do ce-
lów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikato-
ry do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do prepa-
ratów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów me-
dycznych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory 
tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek 
dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkuba-
tory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory 
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki 
do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane 
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, 
opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów lecz-
niczych, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przy-
borniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpy-
lacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek 
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów 
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzy-
kawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki 
podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki 
do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane 
w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 514173 (220) 2020 06 01
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 19.13.21, 26.04.04, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 

detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów me-
dycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze 
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i mate-
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla nie-
mowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
produkty chemiczne do celów medycznych, preparaty dia-
gnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczni-
czym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty 
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biolo-
giczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki 
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzy-
lepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutycz-
ne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do ae-
rozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów 
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplika-
tory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne 
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do ce-
lów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inha-
latory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, 
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do bu-
telek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki 
dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inku-
batory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory 
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki 
do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane 
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemni-
ki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmie-
nia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku me-
dycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domacicz-
ne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczo-
teczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia 
wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, ter-
moelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termome-
try do celów medycznych, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 514208 (220) 2020 06 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
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(540) KIELCE Ketchup Extra Kielecki PIKANTNY BEZ 
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

(531) 05.09.17, 24.09.02, 26.01.02, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15, 
05.03.14

(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy 
przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy 
smakowe.

(210) 514209 (220) 2020 06 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji od 1959 

r. Idealny do kanapek :) BEZ KONSERWANTÓW

(531) 24.09.02, 26.01.02, 08.05.01, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie 
majonezu.

(210) 514219 (220) 2020 06 02
(731) ŁUCZKA DAGMARA PROJEKTOWNIA WIZERUNKU, 

Suchy Dwór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL-TURALNY MALUCH

(531) 02.07.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, edukacja przedszkolna, usługi 
przedszkoli [edukacja], usługi szkół [edukacja], zajęcia zorga-
nizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja].

(210) 514442 (220) 2020 06 05
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Ibuprom Effect
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toale-
towymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepara-
ty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produk-
ty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne 
do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do ce-
lów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów lecz-
niczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio-
ła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medycz-
ne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do lecze-
nia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabi-
litacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 514444 (220) 2020 06 05
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
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(540) Ibuprom Effect żel
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 514498 (220) 2020 06 08
(731) NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Neuroterminal

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do monitorowania zdro-
wia, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną 
medyczną, oprogramowanie komputerowe do wykorzysta-
nia w systemach wspomagających podejmowanie decyzji 
medycznych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnej 

na użytek ochrony zdrowia, badania w zakresie medycyny, 
pisanie programów komputerowych do zastosowań me-
dycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), 
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej on-line, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, usługi informacji medycznej świadczone za po-
średnictwem Internetu.

(210) 514503 (220) 2020 06 08
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pure4me by zdrovit

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, 
preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne.

(210) 514506 (220) 2020 06 08
(731) ANTOSZ ADRIAN MPL SOLUTION, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBNICKI SZNYCEL specjał restauracji

(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.03.09, 26.11.08
(510), (511) 29 przetworzone produkty mięsne, mięso i wy-
roby mięsne, kotlety wieprzowe, steki wieprzowe, 43 ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), doradztwo kulinarne, informacja 
o usługach restauracyjnych, bary, bary przekąskowe, bary sa-
łatkowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kafeterie [bufety], kawiarnia, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywa-
nie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przy-
gotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samo-
obsługowe, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji fast-food, winiarnie, usługi snack-barów, 
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem.

(210) 514513 (220) 2020 06 08
(731) KUTKA MAGDA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I KLUB 

MALUCHA STACYJKOWO, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STACYJKOWO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.11, 03.01.08, 03.02.01, 03.02.09, 
03.02.25, 03.01.25, 03.05.01, 03.05.25, 01.15.01, 01.15.11, 
01.01.05

(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie przedszkolne, edu-
kacja przedszkolna, informacja o edukacji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi w zakresie 
półkolonii, kolonii, oraz obozów wakacyjnych dla dzieci, usłu-
gi związane z nadzorem, opieką, edukacją i wychowaniem 
dzieci, w tym: zajęcia rozrywkowe i edukacyjne organizo-
wane dla dzieci, usługi edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci 
w świetlicach pozalekcyjnych,  kształcenie ruchowe dzieci 
w wieku przedszkolnym, udostępnianie obszarów rekreacyj-
nych w postaci placów zabaw oraz obiektów i sprzętu do za-
baw dla dzieci,.

(210) 514520 (220) 2020 06 08
(731) IBERAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), nieme-
talowe elementy budowlane, konstrukcyjne i wykończenio-
we, kamienie, spieki i konglomeraty do celów budowlanych, 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, marmur, granit, kwarc, 
20 blaty stołowe, blaty meblowe, stoły, stoliki, ławy, meble, 
meble biurowe, osłony do kominków, postumenty, półki, 
pulpity, 35 usługi handlu hurtowego, handlu detalicznego, 
importu, eksportu, promocji, przedstawicielstwa, materia-
łów niemetalowych, elementów niemetalowych, kamienia 
do celów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończenio-
wych, granitu, marmuru, kwarcu, spieków, konglomeratów, 
39 usługi dystrybucji, transportu, magazynowania materia-
łów niemetalowych, elementów niemetalowych, kamienia 
do celów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończenio-
wych, granitu, marmuru, kwarcu, spieków, konglomeratów.

(210) 514526 (220) 2020 06 08
(731) NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEUROTERMINAL
(510), (511) 9 oprogramowanie do monitorowania zdro-
wia, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną 
medyczną, oprogramowanie komputerowe do wykorzysta-

nia w systemach wspomagających podejmowanie decyzji 
medycznych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnej 
na użytek ochrony zdrowia, badania w zakresie medycyny, 
pisanie programów komputerowych do zastosowań me-
dycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), 
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej on-line, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, usługi informacji medycznej świadczone za po-
średnictwem Internetu.

(210) 514552 (220) 2020 06 03
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) GIGANT
(510), (511) 35 promocja [reklama] technologii, promocja 
[reklama] urządzeń, promocja [reklama] technologii i urzą-
dzeń będących wynikami badań naukowych i technicznych 
prowadzonych w zakresie działalności instytutu naukowego, 
promocja [reklama] wyników badań naukowych i technicz-
nych prowadzonych w zakresie działalności instytutu nauko-
wego, promocja [reklama] działalności instytutu naukowego, 
promocja [reklama] wytworów działalności instytutu nauko-
wego, 42 badania dotyczące technologii, ekspertyzy w za-
kresie technologii, doradztwo eksperckie dotyczące techno-
logii, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi 
konsultacyjne w zakresie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, doradztwo w zakresie technologii filtracji, 
badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania do-
tyczące technologii budowy maszyn, badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, projektowanie i opracowywanie 
technologii medycznej, badania w dziedzinie technologii 
przetwarzania półprzewodników, usługi inżynieryjne doty-
czące technologii przetwarzania danych, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii komunikacyjnej, oceny w dzie-
dzinie technologii wykonywane przez inżynierów, badania 
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, 
oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez 
inżynierów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, projektowanie i opracowywa-
nie nowych technologii na rzecz osób trzecich, badania hy-
drologiczne, badania technologiczne, badania geologiczne, 
badania techniczne, badania środowiska, badania meteoro-
logiczne, badania biologiczne, badania bakteriologiczne, ba-
dania biochemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, 
badania inżynieryjne, badania materiałowe, prowadzenie 
badań [naukowych], opracowywanie badań technicznych, 
prowadzenie badań [technicznych], prowadzenie badań na-
ukowych, technologiczne badania projektowe, badanie ja-
kości produktów, badania dotyczące projektowania, badania 
nad oprzyrządowaniem, badania chemiczno - technologicz-
ne, badania dotyczące budynków, badania projektów inży-
nieryjnych, badania dotyczące nauki, badania w dziedzinie 
mechaniki, badania dotyczące maszyn budowlanych, oceny 
i badania geologiczne, badania naukowe dotyczące ekolo-
gii, badania diagnostyczne smarów przemysłowych, badania 
w dziedzinie techniki, badania dotyczące ochrony środowi-
ska, pomiary, badania i eksploracja, badania nad procesami 
przemysłowymi, badania naukowe i przemysłowe, pomiary 
lub badania geologiczne, badania dotyczące maszyn prze-
mysłowych, badania w zakresie metali, badania dotyczące 
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zasobów mineralnych, badania przemysłowe obiektów tech-
nicznych, badania naukowe wspomagane komputerowo, 
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie ekologii, 
badania w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie badań 
geofizycznych, sporządzanie raportów dotyczących badań 
technicznych, udzielanie informacji dotyczących badań na-
ukowych, usługi w zakresie badań technicznych, przygoto-
wywanie badań dotyczących analizy projektu, usługi w za-
kresie badań przemysłowych, usługi doradcze dotyczące 
badań naukowych, usługi w zakresie badań naukowych, 
sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, 
usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, 
przygotowywanie raportów dotyczących badań technolo-
gicznych, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, do-
radztwo w zakresie badań naukowych, badania geofizyczne 
dla przemysłu gazowniczego, pobieranie próbek do badania 
skażenia, badania z zakresu analizowania odpadów, badania 
geofizyczne dla przemysłu naftowego, badania geofizyczne 
dla przemysłu górniczego, badania w zakresie nowych pro-
duktów, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, 
badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, badania 
i opracowywanie projektów technicznych, badania w za-
kresie maszyn produkcyjnych, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, usługi technologiczne i dotyczą-
ce ich badania, badania i rozwój w zakresie nauki, badania 
technologiczne związane z przemysłem budowlanym, tele-
detekcja lotnicza związana z badaniami naukowymi, telede-
tekcja lotnicza związana z badaniami środowiska, udzielanie 
informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi 
naukowe i badania w tym zakresie, usługi w zakresie badania 
składników przepływającego powietrza, badania w dziedzi-
nie nauki prowadzone przez inżynierów, zdalny monitoring 
powietrzny związany z badaniami naukowymi, zdalny moni-
toring powietrzny związany z badaniami środowiska, usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, badania 
geofizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i gór-
nictwa, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań 
przemysłowych, usługi w zakresie badań i opracowywania 
w obszarze inżynierii, usługi doradcze związane z badania-
mi w dziedzinie ochrony środowiska, udzielanie informacji 
on-line na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi 
w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania za-
nieczyszczeń wody, prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, dostarczanie informacji i wyni-
ków badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line 
z możliwością wyszukiwania, udzielanie informacji związa-
nych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych 
dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, 
monitoring środowiskowy obszarów składowania odpa-
dów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, 
przygotowywanie map cyfrowych, usługi projektowania 
map, usługi gromadzenia danych związanych z jakością po-
wietrza, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza, 
usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, usłu-
gi pomiaru przepływu powietrza, udostępnianie danych 
technologicznych na temat innowacji mających na uwadze 
ochronę środowiska, sporządzanie raportów technologicz-
nych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, 
usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, usługi w zakresie 
udzielania informacji technologicznych, udostępnianie infor-
macji on-line w zakresie badań technologicznych z kompu-
terowej bazy danych lub internetu, 45 licencjonowanie tech-
nologii, licencjonowanie wytworów działalności instytutu 
naukowego.

(210) 514575 (220) 2020 06 09
(731) JACH JAKUB EX-LAB, Modlniczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOUSE OF CARS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 38 udostępnianie stron i portali internetowych 
w zakresie rezerwacji usług motoryzacyjnych, usługi związa-
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń w zakresie branży 
motoryzacyjnej, zapewnianie dostępu do baz danych zwie-
rających informacje dotyczące usług z zakresu branży moto-
ryzacyjnej, 39 informacja o transporcie, autach, usługach sta-
cji kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów naprawczych 
i wulkanizacyjnych, rezerwacja transportu oraz usług stacji 
kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów naprawczych 
i wulkanizacyjnych.

(210) 514595 (220) 2020 06 10
(731) KUBERA HOSPITALITY GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Idly’s
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, restauracje 
dla turystów, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(210) 514600 (220) 2020 06 09
(731) TRYBEL OLGA FIZJOLADY, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOLADY
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(531) 02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03, 
29.01.06

(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, sprzedaż detaliczna, usługi handlu detalicznego, 
41 kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkur-
sów, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how, 
szkoły, usługi w zakresie oświaty, usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego, 
usługi trenerskie, 44 aromaterapia, domowa opieka pielę-
gniarska, fizjoterapia, masaż, opieka pielęgniarska, placówki 
rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne, 
usługi medyczne, usługi położnicze, wypożyczanie sprzętu 
medycznego.

(210) 514606 (220) 2020 06 10
(731) HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pureshore
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, prepara-
ty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 
2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczal-
niki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice 
naturalne w stanie surowym, naturalne surowe żywice, żywi-
ce naturalne.

(210) 514607 (220) 2020 06 10
(731) HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kleerfast
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, prepara-
ty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 
2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczal-
niki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice 
naturalne w stanie surowym, naturalne surowe żywice, żywi-
ce naturalne.

(210) 514610 (220) 2020 06 09
(731) SURMACZ BARBARA, Zacisze
(540) (znak słowny)
(540) BAIKAR
(510), (511) 43 ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi 
hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organi-
zowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwatero-
wania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie 
usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informa-
cyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz 

osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących 
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu miesz-
kań, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w pensjonatach, domy turystyczne, pensjonaty, domy go-
ścinne, wynajem domów letniskowych, wynajem domków 
letniskowych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach i mieszkaniach, rezerwowanie tymczasowego 
zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrod-
kach wypoczynkowych, ośrodki wypoczynkowe, wynajem 
budynków rekreacji indywidualnej.

(210) 514705 (220) 2020 06 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak słowny)
(540) acrylmed
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, 
detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane 
w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do środków 
owadobójczych, środki chemiczne do stosowania w prze-
myśle agrochemicznym (inne niż grzybobójcze, preparaty 
chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki prze-
ciw pasożytom), środki przeciwpieniące do koagulacji lakie-
rów, substancje chemiczne do użytku w zapobieganiu ko-
agulacji albumin w mleku, substancje chemiczne do użytku 
w zapobieganiu koagulacji albumin we krwi, preparaty odka-
mieniające do celów przemysłowych, nawozy, nawóz mocz-
nikowy, torf (nawóz), wodorosty (nawóz), nawóz naturalny, 
nawozy azotowe, syntetyczne nawozy, fosforany (nawozy), 
nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, na-
wozy organiczne, nawozy mieszane, nawozy hydroponicz-
ne, nawozy biologiczne, nawozy potasowe, nawozy mineral-
ne, superfosfaty (nawozy), sole (nawozy), nawozy chemiczne, 
mieszanki nawozów, środki do nawożenia ogrodu (nawozy), 
nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy 
i użyźnianie, nawozy do gleby, cyjanamid wapniowy (na-
wóz), ziarno słodownicze (nawóz), guano (nawóz ptasi), otrę-
by ryżowe (nawóz), biologiczne nawozy azotowe, kompost, 
obornik, preparaty do nawożenia, dodatki glebowe (nawo-
żenie), nawóz w formie stałej, nawóz z krzemianu wapnia, 
organiczne pozostałości pofermentacyjne (nawóz), nawozy 
bez zawartości chloru, nawozy zawierające związki azotu, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy do roślin 
doniczkowych, dodatki chemiczne do nawozów, preparaty 
do nawożenia gleby, mulcz do wzbogacania gleby (nawóz), 
nawóz na bazie azotanu amonowego, nawóz na bazie chlor-
ku amonowego, podwójny lub potrójny superfosfat (nawóz), 
nawóz na bazie chlorku potasu, nawóz na bazie siarczanu 
potasu, gips do stosowania jako nawóz, nawóz na bazie siar-
czanu amonowego, kompost z przegniłych liści (nawozy), 
mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, materiały 
włókniste do użytku jako nawóz, nawozy sztuczne do użytku 
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania 
gleby, preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, 
ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy 
uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżow-
nice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla 
ogrodnictwa, mieszanki substancji chemicznych i mikroor-
ganizmów do nawożenia kompostu, substancje chelatowe 
do użytku jako nawozy do listowia roślin, bazy nawozowe 
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wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty 
nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawóz do liści sto-
sowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego 
wzrostu, mieszanki substancji chemicznych i materiałów na-
turalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku 
jako nawozy ogrodnicze, nawóz do liści stosowany na ro-
ślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawozy i produk-
ty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, środki do pielęgnacji zębów 
dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych (nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji), dezodoranty do pielęgna-
cji ciała, mydła do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, płyny do pielę-
gnacji twarzy i ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji 
ciała, 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do dezynfekcji, 
środki do dezynfekcji basenów, preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty do dezynfekcji powietrza, środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne, roztwory do dezynfekcji soczewek 
kontaktowych, środki dezynfekcyjne do przyrządów me-
dycznych, środki dezynfekujące do użytku domowego, 
płyny dezynfekujące (inne niż mydło), środki dezynfekcyj-
ne do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów 
medycznych, środki dezynfekujące do użytku weterynaryj-
nego, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki de-
zynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, 
preparaty do dezynfekcji strzyków (dippingu wymion) krów 
mlecznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami 
dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki owado-
bójcze, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze 
weterynaryjne środki do mycia, produkty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry u zwierząt, antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, białkowe suplementy dla zwierząt, su-
plementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, mine-
ralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy lecznicze 
do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwie-
rząt (lecznicze), lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy odżywcze 
do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witamino-
we i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy 
diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów 
w proszku, 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do roz-
pylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, rozpylacze 
owadobójcze (maszyny), opryskiwacze (maszyny) do użytku 
domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze 
(maszyny) rozpylające środki owadobójcze do użytku w rol-
nictwie, 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, 10 przyrządy do koagulacji, 11 urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządze-
nia do dezynfekcji banknotów, urządzenia do dezynfekcji 
wody, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, 
urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, urządze-
nia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, dozowniki środ-
ków dezynfekujących do łazienek, urządzenie dezynfekujące 
do celów medycznych, urządzenia do dezynfekcji naczyń 
do celów przemysłowych, 19 wapno nawozowe, 37 dezyn-
fekcja, dezynfekcja pomieszczeń, usługi dezynfekcji, zwalcza-
nie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja zastawy stołowej, 
dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, dezynfekowanie 

słuchawek telefonicznych, dezynfekcja budynków zapo-
biegająca plagom bakterii, dezynfekowanie pomieszczeń 
w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, 42 usługi badaw-
czo-rozwojowe związane z nawozami, usługi informacyjne 
dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowa-
nych w rolnictwie, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody.

(210) 514717 (220) 2020 06 12
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ MILK
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, mleko, napoje mleczne, pro-
dukty na bazie mleka, sery, dania gotowe na bazie mleka.

(210) 514764 (220) 2020 06 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak słowny)
(540) lazur c
(510), (511) 1 środki klarujące, preparaty do klarowania, sub-
stancje chemiczne stosowane do klarowania wody, substan-
cje chemiczne stosowane w klarowaniu wody.

(210) 514845 (220) 2020 06 17
(731) BIELECKI MARCIN GIS EUROPE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GeoRoute before you go out

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.24
(510), (511) 39 nawigacja- ustalanie położenia, wytyczanie 
trasy.

(210) 514847 (220) 2020 06 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żodyń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eTYLIN

(531) 15.01.25, 27.05.01, 18.01.21, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe.
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(210) 514864 (220) 2020 06 18
(731) WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO & BELLA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, 
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wy-
posażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony 
na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, al-
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, arty-
kuły do korektorowania i ścierania, bloki do pisania, flamastry, 
kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze 
ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, 
markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy kieszonkowe, 
kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty, szkolne 
zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreśla-
cze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie,  ga-
zety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, albumy 
na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, 
ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 18 pa-
rasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, 
portfele, plecaki, plecaki uczniowskie, torby plażowe, torby 
na ramię, saszetki męskie, walizki, sakwy, torby, tornistry szkol-
ne, torby sportowe, kosmetyczki, 21 butelki na napoje dla 
podróżnych, cukiernice, deski do krojenia chleba, dozowniki 
mydła, dzbanki, filiżanki, garnki, konewki, kubki, kubki z papie-
ru lub z tworzyw sztucznych, maselniczki, menażki, miseczki, 
mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczy-
nia szklane do napojów, okładki i uchwyty na karty, podkładki 
na stół nie z papieru ani z materiałów tekstylnych, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, porcelana, naczynia 
do picia, talerze, termosy, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, 
ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, po-
szwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, 
koce wełniane, bielizna pościelowa, podkładki na stół nie-
papierowe, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe, 
chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakry-
cia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy 
z kapturem, bluzy dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, 
dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów, koszul-
ki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, 
odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież męska, piżamy, płaszcze, 
podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skar-
petki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice, spodnie, stroje 
plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, t-shirty z krótkim rękawem, 
trencze, wiatrówki, obuwie, 28 łyżworolki, kręgle, gry sporto-
we, akcesoria dla lalek, automaty do gier, domino, elektronicz-
ne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, 
figury szachowe, gry, klocki do zabawy, konfetti, kości do gry, 
lalki, lalki szmaciane, marionetki, mówiące lalki, pacynki, pinia-
ty, pluszowe zabawki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, 
śmieszne gadżety na imprezy, sprzęt do gier wideo, zabawki, 
konsole do gier video.

(210) 514865 (220) 2020 06 18
(731) WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.05.03, 02.05.23, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, 
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wy-
posażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony 
na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, al-
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, arty-
kuły do korektorowania i ścierania, bloki do pisania, flamastry, 
kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze 
ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koper-
ty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy kieszonko-
we, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty, szkol-
ne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, za-
kreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie,  
gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, albu-
my na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmienni-
cze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 
18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry 
i walizki, portfele, plecaki, plecaki uczniowskie, torby plażo-
we, torby na ramię, saszetki męskie, walizki, sakwy, torby, tor-
nistry szkolne, torby sportowe, kosmetyczki, 21 butelki na na-
poje dla podróżnych, cukiernice, deski do krojenia chleba, 
dozowniki mydła, dzbanki, filiżanki, garnki, konewki, kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, maselniczki, me-
nażki, miseczki, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia 
na napoje, naczynia szklane do napojów, okładki i uchwyty 
na karty, podkładki na stół nie z papieru ani z materiałów tek-
stylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
porcelana, naczynia do picia, talerze, termosy, 24 chorągiew-
ki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełnia-
ne, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, 
poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna pościelowa, 
podkładki na stół niepapierowe, 25 bandany, berety, daszki, 
czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kap-
tury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy, 
bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bokserki, 
chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, ko-
szulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki 
z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, 
odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszul-
ki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, 
spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, 
szlafroki, t-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki, obu-
wie, 28 łyżworolki, kręgle, gry sportowe, akcesoria dla lalek, 
automaty do gier, domino, elektroniczne gry edukacyjne dla 
dzieci, elektroniczne gry planszowe, figury szachowe, gry, 
klocki do zabawy, konfetti, kości do gry, lalki, lalki szmaciane, 
marionetki, mówiące lalki, pacynki, piniaty, pluszowe zabaw-
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ki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety 
na imprezy, sprzęt do gier wideo, zabawki, konsole do gier 
video.

(210) 514866 (220) 2020 06 18
(731) WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.05.02, 02.05.23, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, 
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wy-
posażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony 
na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, al-
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, arty-
kuły do korektorowania i ścierania, bloki do pisania, flamastry, 
kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze 
ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koper-
ty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy kieszonko-
we, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty, szkol-
ne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, za-
kreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie,  
gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, albu-
my na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmienni-
cze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 
18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry 
i walizki, portfele, plecaki, plecaki uczniowskie, torby plażo-
we, torby na ramię, saszetki męskie, walizki, sakwy, torby, tor-
nistry szkolne, torby sportowe, kosmetyczki, 21 butelki na na-
poje dla podróżnych, cukiernice, deski do krojenia chleba, 
dozowniki mydła, dzbanki, filiżanki, garnki, konewki, kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, maselniczki, me-
nażki, miseczki, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia 
na napoje, naczynia szklane do napojów, okładki i uchwyty 
na karty, podkładki na stół nie z papieru ani z materiałów tek-
stylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
porcelana, naczynia do picia, talerze, termosy, 24 chorągiew-
ki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełnia-
ne, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, 
poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna pościelowa, 
podkładki na stół niepapierowe, 25 bandany, berety, daszki, 
czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kap-
tury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy, 
bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bokserki, 
chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, ko-
szulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki 
z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, 
odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszul-
ki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, 
spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, 
szlafroki, t-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki, obu-
wie, 28 łyżworolki, kręgle, gry sportowe, akcesoria dla lalek, 

automaty do gier, domino, elektroniczne gry edukacyjne dla 
dzieci, elektroniczne gry planszowe, figury szachowe, gry, 
klocki do zabawy, konfetti, kości do gry, lalki, lalki szmaciane, 
marionetki, mówiące lalki, pacynki, piniaty, pluszowe zabaw-
ki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety 
na imprezy, sprzęt do gier wideo, zabawki, konsole do gier 
video.

(210) 514935 (220) 2020 06 20
(731) POPOWICZ MAREK ECO VOLTAIKA, Kurzelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoVoltaika

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02
(510), (511) 37  naprawa i konserwacja urządzeń elektrycz-
nych.

(210) 515110 (220) 2020 06 24
(731) KACZMARCZYK TADEUSZ, Daszewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PF PASZKÓW FARMA DOBRO Z NATURY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05
(510), (511) 29 czarny czosnek, czosnek [konserwowany], 
pasta czosnkowa, warzywa przetworzone, warzywa prepa-
rowane, owoce konserwowane, owoce przetworzone, su-
szone owoce, warzywa suszone, mieszanki przekąsek składa-
jące się z suszonych owoców, mieszanki warzywne, nasiona 
jadalne, nasiona przetworzone, dipy, produkty serowarskie, 
jaja, oleje jadalne, batoniki na bazie owoców i orzechów, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców.

(210) 515126 (220) 2020 06 24
(731) TOMASZEWICZ DOROTA IMPULS SZKOLENIA, 

Jonkowo; DOMARADZKA-GROCHOWALSKA ZOFIA 
ITRAINER.PL, Pruszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTOŚCIOWE SZKOŁY
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 07.01.09
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, trening 
rozwoju osobistego, szkolenia nauczycieli, szkolenia perso-
nelu, kursy szkoleniowe, organizowanie programów szko-
leniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, za-
pewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
wypożyczanie materiałów szkoleniowych, warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, przekazywanie know-how, usługi szko-
leniowe wspomagane komputerowo, szkolenia w zakresie 
technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie kwalifikacji 
zawodowych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, szko-
lenie w zakresie ćwiczeń grupowych, organizowanie poka-
zów w celach szkoleniowych, publikowanie przewodników 
edukacyjnych i szkoleniowych, udostępnianie kursów szko-
leniowych dla młodych ludzi, organizowanie kursów szko-
leniowych w instytutach dydaktycznych, usługi nauczania 
umiejętności komunikacyjnych, zapewnianie kursów doty-
czących oceny umiejętności, kursy rozwijające umiejętno-
ści konsultacyjne, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w kursach edukacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 515157 (220) 2020 06 25
(731) PIERZCHALSKA ELŻBIETA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOOMY high

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 odzież skórzana i skóropodobna oraz z eko-
-skóry, teczki skórzane, torby i plecaki skórzane,  torby pla-
żowe,  torby, torebki, plecaki, torby - nerki, torby i opakowa-
nia do zapinania w pasie, 24 bielizna kąpielowa z wyjątkiem 
odzieży, bielizna stołowa, bielizna pościelowa, 25 bielizna, 
bielizna osobista, bielizna gimnastyczna, odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, bielizna, bluzki, bluzy, buty, konfekcja 
odzieżowa, koszule, okrycia wierzchnie, spodnie, spodenki, 
spódnice, sukienki, swetry, szale, szlafroki, t-shirty, odzież 
wodoodporna, kostiumy  kąpielowe i ubiory plażowe, 
gimnastyczne, paski odzieżowe, sportowe, wyroby poń-
czosznicze, kurtki, spodnie, koszulki, kamizelki, dresy, spor-
towe wyroby pończosznicze, odzież kąpielowa, marynarki, 
dziewiarstwo, bielizna przeciwpotowa, odzież sportowa,  
legginsy, płaszcze, nieprzemakalna odzież wierzchnia, skar-
pety, getry, gorsety, peleryny, garsonki, topy, body, apaszki, 
szaliki, opaski, chusty, pareo, tuniki plażowe, tuniki, nauszni-
ki jako odzież.

(210) 515160 (220) 2020 06 25
(731) NAWROCKI MARCIN VISIONER, Kruszwica
(540) (znak słowny)
(540) CLICK
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, 34 artykuły do użytku z tytoniem, 
przybory dla palaczy.

(210) 515221 (220) 2020 06 26
(731) DOBOSZ SŁAWOMIR, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) S SKB

(531) 26.04.18, 27.05.99, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 6 arkusze stalowe do użytku w budownictwie, 
artykuły metalowe do użytku w budownictwie, balustrady 
metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady 
metalowe do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, 
banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki bezpie-
czeństwa z metalu, barierki metalowe, bele stalowe, belki 
budowlane z metalu, belki metalowe, belki metalowe do ce-
lów budowlanych, belki stropowe metalowe, belki stropowe 
z żelaza lub stali, belki z metali nieszlachetnych do budyn-
ków, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, 
belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, belki z metalu, 
blacharskie (materiały -) dla budownictwa, blacharskie mate-
riały budowlane, budowlane materiały metalowe, budynki 
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, cegły 
budowlane (metalowe - ), cegły ogniotrwałe z metalu, cegły 
pół ogniotrwałe z metalu, ciągliwe palisady metalowe, cią-
gnione i polerowane pręty metalowe, cieplarnie metalowe 
będące nieruchomymi konstrukcjami budowlanymi, cokoły 
(metalowe) [konstrukcje], części budowli z metalu, części po-
łączeniowe do rur z metalu, części zamków z metalu, czopy 
metalowe, dachowe rynny metalowe, dachy (pokrycia -) me-
talowe, dachy z metalu na konstrukcje, drobne wyroby meta-
lowe, dźwigary metalowe, dźwigary metalowe do budyn-
ków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, fasady 
metalowe, fasety metalowe, formy metalowe do odlewania 
metali, formy metalowe do wytwarzania produktów beto-
nowych, giętkie rurki metalowe, głowice metalowe będące 
częściami filarów, głowice metalowe będące częściami ko-
lumn, gotowe do montażu budynki z metalu, gotowe ele-
menty budowlane [metalowe], gwintowane pręty metalo-
we, gwoździe, haki metalowe do użytku w budownictwie, 
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kable, 
druty i łańcuchy, z metalu, kanalizacja (rury rozgałęźne do -) 
metalowe, kanały metalowe, kanały metalowe do ukrywania 
rur wodociągowych, kanały metalowe na rury wentylacyjne, 
kanały przewodowe (nieelektryczne) z metalu, kanały prze-
wodowe z metalu [inne niż elektryczne], kanały ściekowe 
z metalu, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, ką-
towniki metalowe, kątowniki stalowe, kątowniki stalowe 
do dachów, kątowniki stalowe metalowe, klamry do użytku 
w budownictwie, kolanka do rur metalowe, kolanka metalo-
we do rur, konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje me-
talowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budow-
nictwo], konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do bu-
dowli), konstrukcje stalowe [budownictwo], kopuły oświetle-
niowe [konstrukcje] z metalu do budownictwa, kosze dacho-
we [budownictwo] metalowe, kraty stalowe, krawędzie 
(obrzeża) metalowe, krawędzie ścieżek wykonane z materia-
łów metalowych, krążki [drobnica metalowa], krążki metalo-
we, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kształtowni-
ki metalowe, kształtowniki z metalu, listwy profilowane me-
talowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla 
budownictwa, łańcuchy metalowe, łączniki do prętów meta-
lowe, łączniki do rur [metal], łączniki metalowe do okien 
skrzynkowych, łączniki metalowe do rusztowań, łuki z meta-
lu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały bu-
dowlane (metalowe), materiały do budowy dróg (z metalu), 
materiały konstrukcyjne metalowe, materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, materiały zbrojeniowe dla bu-
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downictwa, metalowe, metalowa okładzina ścienna [bu-
downictwo], metalowe akcesoria do przewodów giętkich, 
metalowe arkusze do zawijania, metalowe bloki konstrukcyj-
ne, metalowe drobne wyroby, metalowe elementy budow-
lane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające 
konstrukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramie-
nia] stosowane w budownictwie, metalowe kanały wentyla-
cyjne, metalowe komponenty budowlane, metalowe kom-
ponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, metalo-
we komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe kon-
strukcje, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje bu-
dowlane, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, meta-
lowe materiały budowlane, metalowe materiały budowlane 
w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci 
paneli, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, meta-
lowe materiały dachowe, metalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe 
materiały zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa, metalowe owrężenia łukowe do użytku 
w budownictwie, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia ścienne do budow-
nictwa, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe 
pręty rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe rury 
odprowadzające do instalacji budowlanych, metalowe rury 
rozgałęźnikowe do rurociągów, metalowe rusztowania 
do budynków, metalowe struktury wzmacniające do budyn-
ków, metalowe szkielety budowlane, metalowe szkielety 
konstrukcji, metalowe świetliki do budynków, metalowe, 
modułowe elementy budowlane, metalowe, modułowe, 
przenośne elementy budowlane, metalowe, przenośne kon-
strukcje budowlane, metalowe, strukturalne elementy bu-
dowlane, metalowe, strukturalne ramy budowlane, metalo-
we, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, moduło-
we konstrukcje metalowe, modułowe przenośne konstruk-
cje budowlane [metalowe], modułowe, prefabrykowane, 
stalowe szkielety konstrukcji, ogniotrwałe materiały z metalu 
[materiały budowlane], okładziny budowlane [metalowe], 
okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [kon-
strukcyjne i budowlane], okładziny metalowe do użytku 
w budownictwie, oranżerie metalowe [konstrukcje], pokry-
cia dachowe metalowe, pomost roboczy [konstrukcje], półki 
metalowe [konstrukcje], prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy mon-
tażowe, prefabrykowane mosty metalowe, prefabrykowane 
rusztowania metalowe, prefabrykowane, metalowe kon-
strukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, pręty 
cynowe, pręty do spawania, pręty gwintowane z metalu, 
pręty mennicze (do wybijania), pręty metalowe do dalszej 
produkcji, pręty stalowe, produkty budowlane z metalu, pro-
dukty metalowe do użytku w budownictwie, przenośne 
konstrukcje wykonane z metalu, przenośne konstrukcje 
z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
przenośne struktury metalowe, przewody metalowe, rampy 
metalowe [konstrukcje], ramy metalowe do budynków, ramy 
stalowe do budynków, regały [konstrukcje] z metalu do pod-
pierania kabli, regały [konstrukcje] z metalu do podpierania 
rur, ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstruk-
cje], rury i rurki metalowe, rury metalowe, rury, rurki i przewo-
dy giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, 
rusztowania budowlane z metalu, rusztowania metalowe 
do celów budowlanych, słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], stalowe materiały budowlane, stropy [metalowe 
materiały budowlane], szkielety ramowe konstrukcji metalo-

wych [budownictwo], ściany (pokrycia -) metalowe [budow-
nictwo], ściany (pokrycia metalowe -) [budownictwo], taśmy 
metalowe, termoizolowane profile metalowe, werandy me-
talowe [budownictwo], wsporniki metalowe, wsporniki me-
talowe dla budownictwa, zbiorniki (metalowe -) [konstruk-
cje], zbiorniki metalowe, zbiorniki metalowe [kontenery], 
9 obwody elektryczne, obwody [elektryczne lub elektronicz-
ne], odbiorniki elektryczne, instalacje elektryczne, instalacje 
elektrycznego okablowania, 11 elektryczne instalacje oświe-
tleniowe do wnętrz, instalacje do obróbki przemysłowej, in-
stalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki pa-
rowe do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego 
ogrzewania, grzejniki elektryczne do ogrzewania budynków, 
kotły grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły 
do instalacji grzewczych, gazowe instalacje do ogrzewania 
pomieszczeń, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, ła-
zienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, instalacje sanitar-
ne i łazienkowe oraz armatura wodno - kanalizacyjna, instala-
cje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, do-
mowe instalacje klimatyzacyjne, 19 arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, belki (niemetalowe -) do celów 
budowlanych, budowlane materiały betonowe umacniane 
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, karbowane 
arkusze zrobione z materiałów z tworzyw sztucznych [mate-
riał budowlany], materiały budowlane i konstrukcyjne nie-
metalowe, materiały budowlane z materiałów z tworzyw 
sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych 
wzmocnione włóknem, niemetalowe części konstrukcyjne 
do celów budowlanych, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne do użytku w budownictwie, niemetalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe szkielety 
konstrukcyjne do budynków, niemetalowe szkielety kon-
strukcji budowlane, panele z tworzyw sztucznych do użytku 
w budownictwie, przezroczyste tworzywa sztuczne do użyt-
ku w budownictwie, przezroczyste panele z tworzyw sztucz-
nych do konstruowania budynków, przezroczyste panele 
z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, ramy bu-
dowlane niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych do celów 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rusztowania wyko-
nane z materiałów niemetalowych, spienione tworzywa 
sztuczne do użytku w budownictwie, wsporniki niemetalo-
we do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe niemeta-
lowe zawierające baterie słoneczne, polipropylenowe arku-
sze faliste [pokrycia dachowe], bituminizowane materiały 
na pokrycia dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, pokrycia dachowe z gontów, dachowe (pokrycia -) 
niemetalowe, filcowe pokrycia dachowe, 35 administrowa-
nie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, administro-
wanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza marketingo-
wa nieruchomości, analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, analiza danych statystycznych z badań rynku, 
analiza cen, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, analiza w zakresie marketingu, analizy kosztów, anali-
zy w zakresie marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, gromadzenie da-
nych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, 
gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, handlo-
we wyceny, informacja handlowa, informacja marketingowa, 
księgowość i rachunkowość, księgowość i prowadzenie 
ksiąg, księgowość administracyjna, księgowanie kosztów, 
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księgowość, kopiowanie zapisów [papier], negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, nabywanie towarów 
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych 
przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, 
opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie 
informacji o firmie, opracowywanie rejestrów handlowych, 
prace biurowe, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż to-
warów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprze-
daż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarcza-
nie informacji statystycznych i cenowych dotyczących han-
dlu i działalności gospodarczej, powielanie [kopiowanie] do-
kumentów, prezentacje towarów i usług, procedury admini-
stracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, procedu-
ry administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem te-
lefonu lub komputera, prowadzenie rejestru informacji, prze-
twarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowy-
wanie planów marketingowych, przygotowywanie prezen-
tacji w celach handlowych, skomputeryzowane zarządzanie 
biurem, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzo-
wane wyszukiwanie informacji handlowych, sporządzanie 
dokumentów, sporządzanie faktur, udostępnianie informacji 
handlowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, 
udzielanie informacji handlowych, usługi administracyjne 
w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wyko-
nawców budowlanych, usługi administracyjne w zakresie 
kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, 
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie marke-
tingu, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów 
i usług, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi 
w zakresie fakturowania, usługi w zakresie czynności biuro-
wych, usługi w zakresie oceny kosztów, wsparcie dla pracow-
ników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wy-
ceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, 
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, za-
dania kopiowania dokumentów, zamówienia handlowe (za-
rządzanie w zakresie -), zarządzanie działalnością gospodar-
czą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie doku-
mentacją biznesową, zarządzanie bazami danych, zarządza-
nie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów 
[dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób 
trzecich], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, doradztwo w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą, planowanie w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, 36 administracja w zakresie ubezpie-
czeń, administrowanie finansami, administrowanie nieru-
chomościami, administrowanie sprawami finansowymi do-
tyczącymi nieruchomości, administrowanie roszczeniami 
ubezpieczeniowymi, analizy finansowe, elektroniczne trans-
akcje pieniężne, elektroniczne przetwarzanie płatności, elek-
troniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, dzierża-
wa ziemi, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa gruntu, dzierżawa bu-
dynków, dzierżawa biur, działalność finansowa, finansowanie 
projektów budowlanych, finansowanie projektów, finanso-
wanie zakupów, finansowanie zakupów leasingowych sa-
mochodów, finansowanie zakupów na raty, finansowanie 
zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów w formie 
leasingu, finansowanie zaliczek w gotówce, finansowanie 

związane z samochodami, finansowe (doradztwo -), finanso-
wanie towarów, finansowanie projektów rozwojowych, han-
del akcjami, handel akcjami zwykłymi, handel obligacjami, 
handel udziałami, gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje 
w zakresie pojazdów, informacje finansowe, informacja 
o ubezpieczeniach, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, informacje finansowe 
i wyceny, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwesto-
wanie w nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje 
finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, informa-
cje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje majątko-
we [nieruchomości], nabywanie w celu prowadzenia inwe-
stycji finansowych, nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, monitorowanie wyników inwestycji, organiza-
cja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, organizowanie finansowa-
nia zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, organizowanie inwestycji, 
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizo-
wanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu nieru-
chomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
planowanie finansowe, planowanie inwestycji w nierucho-
mości, podpisywanie przedłużonych umów gwarancyjnych, 
podpisywanie programów gwarancyjnych, pobieranie płat-
ności, pobieranie czynszu, pobieranie czynszów, pozyskiwa-
nie kapitału finansowego, pozyskiwanie inwestycji finanso-
wych, pozyskiwanie kapitału, przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, przelewy pieniężne, przeprowadza-
nie bezgotówkowych transakcji płatniczych, przeprowadza-
nie studium wykonalności finansowej, przetwarzanie infor-
macji finansowych, przetwarzanie płatności, przetwarzanie 
gotówki, przetwarzanie czeków, przetwarzanie płatności 
dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatności 
elektronicznych, przetwarzanie płatności na rzecz banków, 
sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów 
budowlanych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, 
szacowanie strat, szacowanie kosztów naprawy [wycena fi-
nansowa], szacunki w celach finansowych, udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji in-
westycyjnych, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy 
ziemi, usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy od-
nośnie przedsięwzięć, usługi finansowania, usługi finansowe 
dla spółek, usługi finansowania związane z handlem, usługi 
finansowania zakupu nieruchomości, usługi w zakresie nie-
ruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w mają-
tek nieruchomy, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi 
w zakresie wycen, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
usługi wynajmu mieszkań, usługi wymiany związane z han-
dlem towarami, usługi wymiany towarów, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków han-
dlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemy-
słowymi, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena bu-
dynków, wycena nieruchomości, wyceny towarów, wynajem 
budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele biuro-
we, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń 
biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości], zarządzanie budynkami, zarzą-
dzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarzą-
dzanie akcjami, zarządzanie finansowe udziałami w innych 
firmach, zarządzanie gruntami, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
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chomości posiadanych na własność, zarządzanie nierucho-
mościami, 37 bagrowanie [pogłębianie gruntu], betonowa-
nie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa biur, budowa blo-
ków mieszkalnych, budowa boisk sportowych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na za-
kwaterowanie wakacyjne, budowa cieplarni i szklarni, budo-
wa części budynków, budowa domów, budowa domów 
na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamen-
tów budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inży-
nierii wodno-lądowej, budowa fundamentów mostów, bu-
dowa galerii, budowa hal sportowych, budowa ganków, bu-
dowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazy-
nów, budowa kompleksów biznesowych, budowa konstruk-
cji stalowych na budynki, budowa linii kolejowych, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów 
rekreacyjnych, budowa obiektów do celów sportowych, bu-
dowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa obiek-
tów medycznych, budowa obiektów publicznych, budowa 
obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa 
obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopo-
ziomowych, budowa pływalni, budowa pomieszczeń, budo-
wa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, bu-
dowa saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, bu-
dowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osło-
nowych, budowa ścian szczelinowych, budowa ścianek 
działowych, budowa sklepów, budowa stropów, budowa 
szkół, budowa szpitali, budowa szybów wentylacyjnych, bu-
dowa szybów podziemnych, budowa terenów sportowych, 
budowa tuneli, budowa w ramach robót publicznych, budo-
wanie domów, budowanie konstrukcji żelbetowych przy 
wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, bu-
dowanie nieruchomości, budowlany sprzęt (wynajem -), bu-
downictwo, burzenie konstrukcji, dekarstwo (usługi -), do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryj-
ne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wod-
no-lądowej [usługi budowlane], informacja budowlana, in-
formacja o najmie sprzętu budowlanego, instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach), na dachach i w konstrukcjach, instalacja od-
gromników, instalacja systemów wodociągowo - kanaliza-
cyjnych!, instalacja szamb, instalacja urządzeń wentylacyj-
nych, instalacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, 
instalacja wind, instalowanie gotowych elementów kon-
strukcyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, 
konserwacja i naprawa sieci wodno - kanalizacyjnych, insta-
lowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie 
podwójnych szyb, instalowanie urządzeń sanitarnych, insta-
lowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, konserwa-
cja i naprawa budynków, konserwacja i naprawy budynków, 
konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, konsultacje bu-
dowlane, konstrukcja budynków, konsolidacja gruntu, kon-
strukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, malowanie powierzchni budyn-
ków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, 
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu in-
westycji w zakresie obiektów inżynierii wodno - lądowej, 
nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie 
projektów inżynierii wodno - lądowej, nadzór nad budowa-
niem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór 

nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlany-
mi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie 
konstruowania budynków, najem maszyn do kopania, nakła-
danie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na budyn-
ki, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok 
ochronnych na budynki, nakładanie wylewki posadzkowej, 
naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków 
na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków 
biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, 
naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa 
i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i renowacja 
budynków, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub kon-
serwacja sprzętu budowlanego, odnawianie budynków, od-
nawianie i renowacja budynków, odnawianie instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, odnawianie wnętrz budynków, przeko-
pywanie [wykopywanie], przekształcanie pomieszczeń skle-
powych, przygotowywanie terenu pod budowę, regulacja 
nachylenia gruntu, remont nieruchomości, remontowanie 
budynków, renowacja budynków, renowacja i naprawa bu-
dynków, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów in-
stalacji elektrycznej, rozbiórka budynków, rozbiórka dachów, 
rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka ruszto-
wań, specjalistyczne odnawianie budynków, stabilizacja 
gruntu, stawianie fundamentów, stawianie domów z prefa-
brykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, udzielanie 
informacji budowlanych, udzielanie informacji budowlanych 
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji 
budowlanych związanych z robotami publicznymi, udziela-
nie informacji on-line związanych ze wznoszeniem budyn-
ków, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn 
i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji związanych 
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, układa-
nie kabli ziemnych, układanie nawierzchni drogowych, ukła-
danie rur, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi bu-
dowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usłu-
gi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi bu-
downictwa wodno - lądowego, usługi dekarskie, usługi do-
radcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze do-
tyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji 
nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyj-
ne związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi 
doradcze w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze 
w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie remon-
tów budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji mo-
cowań, usługi doradcze związane z publicznymi robotami 
budowlanymi, usługi doradcze związane z wyburzaniem 
budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradz-
twa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne 
w zakresie konstrukcji budynków, usługi informacyjne w za-
kresie konserwacji systemów zabezpieczających, usługi in-
formacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi instala-
cyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform robo-
czych i budowlanych, usługi instalowania rur, usługi izolacyj-
ne, usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone 
przez majstrów, usługi montażu wind, usługi montażowe 
rusztowań budowlanych, usługi mechanicznego podnosze-
nia w przemyśle budowlanym, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 
usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, 
usługi szalunkowe, usługi tynkowania, usługi w zakresie 
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montażu rusztowań, usługi w zakresie okrywania [zabezpie-
czania] budynków zakładów przemysłowych) w celu ich kon-
serwacji, usługi w zakresie remontów budynków, usługi 
w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania, usuwa-
nie gruzu z budynków [usługi budowlane], usuwanie na-
wierzchni, uszczelnianie budynków podczas budowy, 
uszczelnianie budynków, wylewanie (układanie) fundamen-
tów, wynajem koparek, wynajem narzędzi budowlanych, 
wynajem rusztowań, wynajem rusztowań budowlanych 
oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu konstrukcyj-
nego i budowlanego, wynajem sprzętu do robót ziemnych 
i koparek, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku 
w budownictwie, wypożyczanie maszyn budowlanych, wy-
pożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 
i służących do rozbiórki, wyrównywanie betonu, wyrówny-
wanie terenu budowy, wzmacnianie gruntu, wznoszenie bu-
dynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefa-
brykowanych, wznoszenie centrów handlowych, wznosze-
nie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych 
budynków i konstrukcji, wznoszenie przesuwnych szalun-
ków, wznoszenie ścian osłonowych, wznoszenie tymczaso-
wych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym 
powietrzu, wznoszenie zakładów produkcyjnych, zabezpie-
czanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, za-
bezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zagospodaro-
wywanie gruntu pod zabudowę, zapobieganie osiadaniu 
budynków i poprawki w tym zakresie, zapobieganie zapada-
niu się budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie bu-
dynków, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie 
zbiorników, usługi demontażu, budowa dróg, budowanie 
dróg kolejowych, budowa autostrad, budowa mostów, bu-
dowa fundamentów mostów, budowa mostów na zamó-
wienie, budowa tuneli, wynajem maszyn budowlanych, wy-
dobywanie surowców naturalnych, rozbiórka konstrukcji, 
39 magazynowanie, dystrybucja i przesyłanie prądu elek-
trycznego, 40 chromowanie twarde powierzchni metalo-
wych, chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzch-
ni metali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, formowanie 
metali na zimno, informacje o obróbce materiałów, kształto-
wanie elementów metalowych, kucie metali, niklowanie 
twarde powierzchni metali, obróbka cieplna powierzchni 
metali, obróbka części metalowych w celu zapobiegania ko-
rozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów 
powlekania proszkowego, obróbka i powlekanie powierzch-
ni metalowych, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka 
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surow-
ców wtórnych], obróbka metali, obróbka metalu [emaliowa-
nie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [ku-
cie], obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tło-
czenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalurgicz-
na, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie 
dokładne i polerowanie ścierne, odlewanie metali, odpusz-
czanie metali, powlekanie metalu, pozyskiwanie materiałów 
z odpadów, przetwarzanie tworzyw sztucznych, spawanie, 
tłoczenie metalu, tłoczenie metali, usługi w zakresie obróbki 
metalu, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale 
i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok wykorzystując 
techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie po-
włok wykorzystując techniki chemicznego osadzania z fazy 
gazowej, nakładanie powłok odpornych na zużycie przy wy-
korzystaniu procesów elektrolitycznych, nakładanie powłok 
odpornych na zużycie za pomocą procesów autokatalizy, 
nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na ma-
szyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie 

na elementy techniczne, obróbka cieplna i nakładanie po-
włok na stal, obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] 
odpadów przemysłowych, obróbka materiałów z produktów 
niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych], ob-
róbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie su-
rowców wtórnych], odlewnictwo metali, odlewnictwo koki-
lowe metali, wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elek-
trycznej, 42 analiza zachowania konstrukcji budynków, bada-
nia dotyczące budynków, doradztwo projektowe, elektro-
niczne przechowywanie plików i dokumenty, opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opraco-
wywanie projektów budowlanych, planowanie [projektowa-
nie] budynków, planowanie [projektowanie] sklepów, plano-
wanie [projektowanie] łazienek, planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie kuchni, 
planowanie budowy nieruchomości, planowanie projektu, 
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowa-
nie [projektowanie] biur, prace inżynieryjne, projektowanie 
budowlane, projektowanie centrów handlowych, projekto-
wanie budynków przemysłowych, projektowanie konstruk-
cji, przegląd wadliwych konstrukcji, przechowywanie da-
nych elektronicznych, przechowywanie danych on-line, ry-
sowanie konstrukcji, sporządzanie planów budowlanych 
obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, usłu-
gi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, 
usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, 
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inży-
nieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 44 opieka me-
dyczna i zdrowotna.

(210) 515223 (220) 2020 06 26
(731) BLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) VOLETO
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz 
innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umoż-
liwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania 
tych usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, porównywanie usług finansowych on-line, 
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, usługi porównywania cen, marketing internetowy, 
promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trze-
cich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci 
komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter-
netowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, 36 agencje ubezpie-
czeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo związane 
z zawieraniem ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, 
organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomo-
ści, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, po-
średnictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie 
ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych 
niż na życie, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
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czące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych 
na rzecz firm ubezpieczeniowych, ubezpieczenia, ubezpie-
czenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia 
dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpiecze-
nia kredytów, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trze-
cich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od wypadków, 
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpiecze-
nia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia 
związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące 
pojazdów, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udo-
stępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, udzie-
lanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpiecze-
niowych, udzielanie informacji on-line dotyczących ubezpie-
czeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie 
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych 
niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem 
ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z po-
średnictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi agencji 
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie orga-
nizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi doradcze doty-
czące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakre-
sie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami pojazdów, usługi informacyjne związane z ubez-
pieczeniem, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące 
ubezpieczenia, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, 
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów 
mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpiecze-
niowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
kredytów, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kie-
rowców, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usłu-
gi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie 
ubezpieczeń w podróży, usługi w zakresie zawierania ubez-
pieczeń, 37 usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów sil-
nikowych, naprawy samochodów, konserwacja samochodów, 
przegląd samochodów, polerowanie samochodów, czyszcze-
nie samochodów, malowanie samochodów, naprawy i ob-
sługa samochodów, usługi w zakresie odnawiania samocho-
dów, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
samochodów, odnawianie pojazdów, malowanie pojazdów, 
przegląd pojazdów, konserwacja pojazdów, mycie pojazdów, 
czyszczenie pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojaz-
dów, usługi napraw awarii pojazdów, konserwacja, serwis i na-
prawa pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojaz-
dów, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, usługi 
doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów.

(210) 515232 (220) 2020 06 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MAXIGRA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki wielofunkcjonalne, kremy do ciała, 
żele do ciała, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki do użytku 
osobistego.

(210) 515246 (220) 2020 06 26
(731) BRZEZIŃSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MasterProf

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.05
(510), (511) 25 rękawiczki.

(210) 515275 (220) 2020 06 26
(731) GARDIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDIA BROKER GRUPA PGG

(531) 06.01.01, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 24.01.09, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, do-
radztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie 
ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem ubezpie-
czeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, obsługa 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi doradcze dotyczące 
umów ubezpieczeniowych.

(210) 515307 (220) 2020 06 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GULIWER 

ESTKOWSKI, SAWICKI SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARTOFLISKO

(531) 05.09.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 kiszka ziemniaczana, pasztety na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie ziemniaków, 43 usługi restauracji.

(210) 515337 (220) 2020 06 29
(731) NOWAK MACIEJ MTM, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) PAKA GOFRAKA MTM
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, gotowane wyroby cu-
kiernicze, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czeko-
ladową, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cu-
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kiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze z mąki, 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], dekoracje z czekolady 
do wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, 43 zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje dla turystów, usługi kawiarni, restauracje oferują-
ce dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowa-
nie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji związanych z przygotowywaniem żywności i napo-
jów, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, kawiarnia.

(210) 515339 (220) 2020 06 26
(731) BLICHARZ MATEUSZ MABU TRADE, Olbrachcice 

Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNKY WITCH

(531) 02.03.23, 02.03.30, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty do samochodów, płyny do czysz-
czenia, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodo-
wej, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, prepara-
ty czyszczące do samochodów, środki do nadawania poły-
sku samochodom, środki do polerowania opon pojazdów, 
szampony do mycia samochodów, szampony do pojazdów, 
wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, wosk 
karnauba do samochodów, wosk samochodowy, woski sa-
mochodowe, preparaty do mycia przednich szyb samocho-
dowych, środki czyszczące, środki czyszczące do szkła, środki 
do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia pojazdów, 
środki do czyszczenia tapicerki, środki czyszczące do usu-
wania plam, żrące środki czyszczące, detergenty w piance, 
preparaty czyszczące w postaci pianek, gotowy wosk do po-
lerowania, środki do polerowania, wosk do polerowania, pre-
paraty do odnawiania i polerowania, preparaty do polerowa-
nia, środek do polerowania chromu, środki do polerowania, 
środki do polerowania metali, środki do polerowania samo-
chodów, środki do polerowania w aerozolu, wosk do polero-
wania, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samocho-
dów, preparaty myjące do pojazdów, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia i pielę-
gnacji samochodów, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do czyszczenia i pielęgnacji samochodów.

(210) 515341 (220) 2020 06 29
(731) POGODA DAWID, Długie
(540) (znak słowny)
(540) DEVIZ Dawid Pogoda
(510), (511) 42 usługi doradztwa informatycznego, admi-
nistracja serwerów, administrowanie prawami użytkow-
ników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, 

analizy systemów komputerowych, badania przy użyciu 
analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów 
komputerowych, badania w dziedzinie komputerów, ba-
dania w dziedzinie technologii informacyjnej, diagnozowa-
nie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu 
oprogramowania, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, opracowywanie sieci komputerowych, integra-
cja systemów i sieci komputerowych, eksploracja danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywa-
nie systemów przechowywania danych, tworzenie platform 
komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi analityczne 
w zakresie komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, 
usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi konfigu-
racji sieci komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie projektowania 
i programowania komputerów, wykrywanie i usuwanie uste-
rek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zdalne 
administrowanie serwerem, zarządzanie projektami w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie sieci 
komputerowej, programowanie komputerów, aktualizacja 
programów komputerowych, konserwacja programów 
komputerowych, modyfikowanie programów komputero-
wych, instalowanie programów komputerowych, edycja 
programów komputerowych, pisanie programów kom-
puterowych, projektowanie programów komputerowych, 
usługi pisania programów komputerowych, opracowywanie 
programów do komputerów, usługi aktualizacji programów 
komputerowych, tworzenie oprogramowania komputera, 
utrzymanie oprogramowania komputerowego, testowa-
nie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
wynajem oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, poradnictwo 
informatyczne, usługi konsultacyjne ekspertów w związku 
ze sprzętem informatycznym, usługi doradcze ekspertów 
w zakresie sieci informatycznych.

(210) 515362 (220) 2020 06 29
(731) KRYSIAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFLUEDANCER WYTAŃCZ SWOJĄ KARIERĘ

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.03.08, 02.03.16, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.04, 29.01.08

(510), (511) 41 konkursy edukacyjne i rozrywkowe, progra-
my radiowe i telewizyjne, organizowanie festiwali, organizo-
wanie konkursów muzycznych, usługi w zakresie rozrywki, 
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi organizowa-
nia i prowadzenia koncertów, imprezy taneczne, konkursy 
taneczne.
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(210) 515373 (220) 2020 06 30
(731) RAMS ROBERT, Łazy Biegonickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XEMAR

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 2 akrylowe farby na bazie wody, antykorozyjne 
środki barwiące do zastosowania w mieszaniu farb w celu 
wyboru koloru, barwione farby do fasad, barwnik do drew-
na, barwnik klejony, barwniki do betonu, barwniki do drew-
na, barwniki do farb, barwniki do farb ceramicznych, barwni-
ki do nakładania na drewno, barwniki do zapraw, barwniki 
do zapraw farbiarskich, barwniki rozpuszczalnikowe 
do drewna, bazy kolorowe do farb, bejce, bejce do drewna, 
bejce do podłóg, epoksydowe żywice do pokrywania po-
wierzchni budynków [powłoki], epoksydowe powłoki na be-
tonowe podłogi przemysłowe, farba do stosowania w pro-
dukcji mebli, farby akrylowe, farby akrylowe na bazie wody 
do użytku w malowaniu domów, farby antykorozyjne, farby 
ceramiczne, farby dekoracyjne, farby do ochrony przed graf-
fiti, farby do ochrony przed korozją, farby do ochrony przed 
rdzą, farby do ochrony przed wandalizmem, farby do pod-
łóg, farby do podłóg betonowych, farby do powlekania 
ścian, farby ognioodporne, farby olejne, farby podkładowe 
do drewna, farby podkładowe do metalu, farby w sprayu, far-
by wewnętrzne, farby wodne, farby wodoodporne, farby za-
bezpieczające przed wilgocią, farby zapobiegające rdzy, far-
by zewnętrzne, kolorowe pigmenty, krycie papą smołową 
[powłoki -] [farby], lakiery do drewna, lakiery i pokosty, lakiery 
ochronne do podłóg, lakiery w sprayu, oleje do drewna, 
ochronne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], pig-
menty do stosowania w farbach, pokosty, powłoki akrylowe 
[farby], powłoki, powłoki antygraffiti [farby], powłoki antyko-
rozyjne [farby], powłoki bakteriobójcze [farby], powłoki chro-
niące powierzchnie [farby], powłoki dekoracyjne w postaci 
farby, powłoki dekoracyjne w sprayu, powłoki do chronienia 
kamiennych ścian budynków przed wodą [farby lub oleje], 
powłoki do drewna [farby], powłoki do form [farby lub oleje], 
powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], 
powłoki ochronne do budynków [farby], powłoki ochronne 
do chodników [farby], powłoki ochronne do dachów [farby], 
preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki 
do farb, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, rozcieńczal-
niki do powłok gruntowych, rozcieńczalniki i zagęszczacze 
do powłok, barwników i tuszów, tynk wapienny, 6 aluminio-
we drzwi do mieszkań, aluminiowe powłoki do fasad, arku-
sze blachy stalowej powlekanej winylem, arkusze metalowe 
walcowane na zimno, arkusze stalowe do użytku w budow-
nictwie, artykuły  metalowe do pakowania, owijania i wiąza-
nia, balkony prefabrykowane [metalowe], balustrady metalo-
we, balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalo-
we do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, banery 
reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki metalowe, belki 
stropowe metalowe, belki stropowe z żelaza lub stali, belki 
z metali nieszlachetnych do budynków, belki z metali nie-
szlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszla-
chetnych na rusztowania, blacha do pokrycia dachu z meta-
lu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), 
blacha (opakowania blaszane z białej -), blacha [płyty, arku-
sze], blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha stalowa cienka, 
blacharskie materiały budowlane, blacharskie (materiały -) 

dla budownictwa, blachy stalowe pokryte winylem, bramy 
metalowe, bramy żelazne, budowlane materiały metalowe, 
budynki o szkielecie metalowym, cegły budowlane (metalo-
we -), cegły ogniotrwałe z metalu, cegły półogniotrwałe 
z metalu, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, 
dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy 
(pokrycia -) metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, paszki 
z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami, drabiny 
i rusztowania, z metalu, drobne wyroby metalowe, drut, drut 
aluminiowy, drut do spawania, drut kolczasty, drzwi alumi-
niowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, drzwi i okna me-
talowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, 
drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe garażowe, drzwi 
ogrodowe (metalowe obramowania -), drzwi przesuwne (rol-
ki, prowadnice do -), drzwi (urządzenia do otwierania -) nie-
elektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, drzwiowe (futryny 
-) metalowe, drzwiowe (ościeżnice -) metalowe, folia alumi-
niowa, fasady metalowe, gwintowane pręty metalowe, 
gwoździe, haki do dachówek, kable, druty i łańcuchy, z meta-
lu, klamry do użytku w budownictwie, kłódki, kołatki 
do drzwi, kołki [korki] metalowe, kołki metalowe, kołki rozpo-
rowe metalowe, konstrukcje stalowe, materiały spawalnicze 
i lutownicze, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, meta-
lowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalo-
we drzwi do garaży, metalowe kanały wentylacyjne, metalo-
we konstrukcje i budynki przenośne, metalowe komponenty 
budowlane, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe okna, metalowe okna dachowe, 
metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, meta-
lowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice okienne, me-
talowe pręty gwintowane, metalowe pręty rozciągane 
do użytku w budownictwie, metalowe pręty rozciągane, 
metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe 
do użytku w murach z cegły, metalowe pręty zbrojeniowe 
do użytku w murarstwie, metalowe pręty zbrojeniowe, me-
talowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe 
skrzynki pocztowe, metalowe wkręty do drewna, nakrętki, 
sworznie i zamknięcia, z metalu, profile metalowe do użytku 
w budownictwie, rury, rurki i przewody giętkie i wyposaże-
nie do nich, w tym zawory, metalowe, rynny metalowe 
do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do roz-
praszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania 
wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody ście-
kowej, schody z metalu, siatki metalowe, śruby metalowe, 
stal, stal prętowa, stal profilowa, stal w postaci arkuszy, stal 
w postaci zwojów, stal walcowana, walcówka, wiązania 
z drutu, zamki i klucze, z metalu, zbrojeniowe (materiały -) dla 
budownictwa [metalowe], zbrojeniowe (materiały-) do beto-
nu, metalowe, żelazo, zbrojenia metalowe do betonu, zbroje-
nia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, 
11 akcesoria łazienkowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabez-
pieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyj-
ne, bariery zabezpieczające przed dźwiękiem, blachy (arku-
sze) akrylowe do użytku w produkcji, elastyczne rury wężo-
we z kauczuku, farby izolacyjne, farby izolacyjne do ścian, 
folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji 
budynków, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja bu-
dowlana, folia poliuretanowa do użytku jako ochrona przed 
wilgocią, folie izolacyjne, giętkie rury, rurki, węże i wyposaże-
nie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztyw-
nych, wszystkie niemetalowe, gumowe węże do wody, izola-
cja do celów budowlanych, izolacje akustyczne budynków, 
izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacyjne 
wykładziny podłogowe, klejąca taśma maskująca, materiały 
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, klejąca ta-
śma uszczelniająca do spoin dachowych, liny i sznurki gumo-
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we, listwy izolacyjne, masa spoinowa do płyt kartonowo-
-gipsowych, masa uszczelniająca do połączeń rurowych, 
masy uszczelniające, materiał do wypełniania, materiał ter-
moizolacyjny do konstrukcji poddaszy, materiał termoizola-
cyjny stosowany podczas przekształcania poddaszy, materiał 
uszczelniający do formowania uszczelnień, materiały do izo-
lacji dźwiękowej, materiały do izolacji termicznej z tworzyw 
sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, mate-
riały do uszczelniania, materiały do wypełniania, materiały 
dźwiękoszczelne do budynków, materiały elektroizolacyjne, 
materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, 
materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne do izo-
lacji przeciwtermicznej, materiały izolacyjne do izolacji 
świetlnej, materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, mate-
riały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały 
izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej, materiały izola-
cyjne z tworzywa sztucznego, materiały izolacyjne z two-
rzyw sztucznych, materiały izolacyjne z włókna szklanego 
do użytku w budownictwie, materiały klejące w formie taśm 
[inne niż do użytku w gospodarstwie domowym, do użytku 
medycznego i artykuły papiernicze], materiały klejące w for-
mie pasm [inne niż do użytku domowego, medycznego, 
biurowego], materiały termoizolacyjne, materiały termoizo-
lacyjne, nie do budynków, materiały tłumiące dźwięk, mate-
riały uszczelniające, materiały uszczelniające i izolacyjne, ma-
teriały wyciszające z wełny mineralnej [nie do celów budow-
lanych], materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, maty 
izolacyjne, maty termoizolacyjne, membrany wodoodporne 
z gumy, membrany wodoodporne wykonane z polimerów, 
mieszanki izolujące od zimna, mieszanki uszczelniające, mie-
szanki uszczelniające do uszczelniania pęknięć, naprawcze 
żywice syntetyczne, niemetalowe mikroporowate rury 
do użytku w ogrodnictwie, niemetalowe okładziny rurowe 
do uszczelniania rur, niemetalowe rury wężowe, niemetalo-
we taśmy uszczelniające do okien, niemetalowe uszczelki 
do drzwi odporne na warunki pogodowe, niemetalowe 
węże ciśnieniowe, niemetalowe, wstępnie izolowane, połą-
czone węże elastyczne, niemetalowe złącza i połączenia ru-
rowe, niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych, 
niemetalowe złącza rurowe, niemetalowe złączki do rur, nie-
metalowe złączki do rur elastycznych, niemetalowe złączki 
do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe złączki 
do węży, niemetalowy mikroporowaty wąż do użytku 
w ogrodnictwie, niemetalowy osprzęt do węży, niemetalo-
wy wąż podziemny, nieprzepuszczalne taśmy klejące do kra-
wędziowania dachów, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do koszy dachowych, obicia ścienne pochłaniające dźwięk, 
obicia ścienne tłumiące dźwięk, obrobiony papier izolacyjny, 
ochronne powłoki akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych, 
ochronne powłoki akrylowe w postaci farb, do celów izola-
cyjnych, odboje gumowe, ognioodporne materiały izolacyj-
ne, ognioodporne materiały izolacyjne, nie do budynków, 
ognioodporne szczeliny dylatacyjne, ognioodporne tkaniny 
z włókna szklanego, ograniczniki gumowe, ograniczniki 
otwarcia okna, gumowe, osłona cieplna z pianki silikonowej, 
osłony [izolacyjne] do rur, panele dźwiękochłonne do bu-
dynków, panele izolujące akustycznie wykonane z materia-
łów niemetalowych, papier do izolacji, papier zmniejszający 
palność do izolacji budynków, pianka do izolacji akustycznej, 
pianka do izolacji cieplnej, pianka do użytku jako osłona ter-
miczna, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka 
poliuretanowa o małej gęstości do izolacji, pianka poliureta-
nowa w blokach, pianka silikonowa do termoizolacji, pianka 
uszczelniająca w postaci arkuszy, pianka w postaci bloków 
używana jako izolacja cieplna, piankowe materiały izolacyjne 
do użytku w budownictwie, płyta izolacyjna wykonana 
z wełny mineralnej, płyta pilśniowa do użytku jako izolacja, 

płytki akustyczne, płytki akustyczne do izolacji, płytki izola-
cyjne, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej do celów 
termoizolacji, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej 
do celów izolacji przeciwogniowej, płytki lekkie konstrukcji 
z wełny mineralnej do celów izolacji akustycznej, płyty 
do celów izolacyjnych, płyty dźwiękochłonne, płyty dźwię-
kochłonne do sufitów [izolatory], płyty dźwiękochłonne 
do użytku w budownictwie, płyty izolacyjne, płyty z polisty-
renu do celów izolacyjnych, podkładki z gumy lub fibry, pod-
kładki z włókna wulkanizowanego do ochrony śrub ściągają-
cych, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony 
śrub, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony śrub 
do drewna, podkłady podłogowe kontrolujące dźwięk, pod-
łoża do izolacji elektrycznej, podłoża winylowe, pokosty (izo-
lacyjne), pokrycia sufitów pochłaniające dźwięk, pokrycia 
sufitów tłumiące dźwięk, pokrycia z tworzyw sztucznych 
używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczel-
na, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, połączenia 
do rur (niemetalowe -), połączenia rurowe (niemetalowe -), 
połączenia termokurczliwe, poliester (izolacja), polietyleno-
we arkusze izolacyjne, polimerowe membrany porowate 
w postaci arkuszy, półprzezroczyste arkusze dwuścienne, 
wykonane z poliwęglanów, półprzezroczyste arkusze trój-
ścienne, wykonane z poliwęglanów, półprzezroczyste mate-
riały elastyczne do izolacji okien dachowych, półprzezroczy-
ste materiały elastyczne do izolacji okien, półwykończona 
guma w postaci profili, półwykończona guma w postaci 
wyprofilowanej, półwykończona guma w postaci pasków, 
półwykończona guma w postaci ścinków, porowate węże 
do nawadniania, powłoki przemysłowe do izolacji budyn-
ków, powłoki przemysłowe [izolacyjne], pręty i drążki z two-
rzyw sztucznych, produkty gumowe do izolacji elektrycznej, 
profile uszczelniające niemetalowe, przewód giętki gumowy 
do zakańczania kabli, przewód giętki gumowy do łączenia 
kabli, przewody do klimatyzatorów, przewody giętkie nie-
metalowe, przewody giętkie transportujące powietrze, prze-
wody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicz-
nych, przewody gumowe, przewody gumowe do klimatyza-
torów, rękawice izolacyjne, rurki gumowe, rury do podlewa-
nia (niemetalowe -), rury elastyczne do użytku bizy nawad-
nianiu, rury giętkie, rury do zraszania niemetalowe, rury gięt-
kie niemetalowe, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wypo-
sażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, rury giętkie 
z tworzywa sztucznego do transportu gazu ziemnego, rury 
giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, 
rury izolowane (niemetalowe), rury niemetalowe do nawad-
niania, rury nylonowe, rury wykonane z elastycznych mate-
riałów syntetycznych, samoprzylepne taśmy do pakowania, 
inne niż artykuły papiernicze i nie do nie do użytku medycz-
nego lub domowego, samoprzylepne taśmy tkaninowe 
[gaffa], siatki azbestowe, siatki z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, srebrna taśma klejąca, środki do uszczelniania 
okien i drzwi, w postaci szczeliwa, środki uszczelniające 
do stosowania w budownictwie, stropy z włókien mineral-
nych do izolowania budynków, substancje izolacyjne, sub-
stancje uszczelniające do połączeń rurowych, surowe włók-
na skalne do celów izolacyjnych, surowe włókna szklane 
do celów izolacyjnych, surowe włókna węglowe, surowe 
włókna węglowe [inne niż do użytku włókienniczego], suro-
we włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych, 
szczeliwa, szczeliwa chroniące przed kurzem, szczeliwa 
do budynków, szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, 
szczeliwa do połączeń, szczeliwa do złączy, szczeliwa do złą-
czy do celów budowniczych, szczeliwa lepkie do pokryć da-
chowych, szczeliwa hydrauliczne, szklana (wata -) do izolacji, 
szklane (włókno -) do izolacji, tablice do izolacji akustycznej, 
taśma elektryczna, taśma klejąca opakowaniowa, taśma łą-
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czeniowa dom płyt kartonowo-gipsowych, taśma maskują-
ca, taśma maskująca do celów przemysłowych, taśma przy-
lepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, ta-
śma samoprzylepna do opakowań, taśma uszczelniająca 
do połączeń rurowych, taśma uszczelniająca do użytku do-
mowego, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do dywanów 
[inne niż do użytku domowego], taśmy do izolacji elektrycz-
nej z włókna szklanego, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy 
do łączenia dywanów, taśmy do szklenia, taśmy do uszczel-
niania gwintów rurowych, taśmy do wypełniania ubytków, 
taśmy foliowe do izolacji, taśmy foliowe do uszczelniania 
przewodów wentylacyjnych, taśmy foliowe do uszczelniania 
przewodów grzewczych, taśmy izolacyjne, taśmy klejące 
do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie domo-
wym i z materiałami piśmiennymi, taśmy klejące do pokryć 
podłogowych, taśmy klejące do użytku z dywanami, taśmy 
klejące do zabezpieczania dywanów przed przesuwaniem 
się, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowe-
go, medycznego lub związanego z materiałami piśmienny-
mi], taśmy klejące, inne niż do artykułów papierniczych oraz 
inne niż do użytku medycznego lub domowego, taśmy, pa-
ski i błony klejące, taśmy przeciwwibracyjne, taśmy przylep-
ne do celów izolacji elektrycznej, taśmy przylepne do zabez-
pieczania dywanów, taśmy przylepne do zabezpieczania 
pokryć podłogowych, taśmy przylepne do zabezpieczania 
pokryć podłogowych przed ślizganiem, taśmy przylepne 
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy w gospo-
darstwie domowym, taśmy przylepne nie do użytku biuro-
wego, medycznego czy w gospodarstwie domowym, łaśmy 
przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, ta-
śmy tłumiące hałas [guma], taśmy uszczelniające do drzwi 
i okien (niemetalowe -), taśmy uszczelniające (niemetalowe -), 
taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi 
(niemetalowe -), taśmy z włókien szklanych impregnowa-
nych żywicą epoksydową, do izolacji, taśmy z włókna szkla-
nego do celów izolacyjnych, tekstylne węże do wody, termo-
izolacja z pianki silikonowej, termoizolowane rury wykonane 
z tworzyw sztucznych, termokurczliwe przewody z tworzyw 
sztucznych do zarządzania kablami elektrycznymi, termo-
kurczliwe rury z kauczuku silikonowego, termoodporne po-
włoki wierzchnie w postaci ceramicznych płyt, tkaniny izola-
cyjne, tkaniny termoodporne [do izolacji], tkaniny wykonane 
z akrylu do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane 
z nylonu do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane 
z poliestru do stosowania jako izolacja, tkaniny wykonane 
z wełny do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane 
z włókien ceramicznych do wykorzystania jako izolacja, tka-
niny wytworzone z włókien syntetycznych [do izolacji], tka-
niny z włókien węglowych do użytku jako izolacja, tkaniny 
z włókna szklanego do izolacji budynków, tkaniny z włókna 
szklanego do izolacji, tkaniny z włókna węglowego, nasączo-
ne żywicami, tynk izolacyjny, ukształtowana pianka 
do uszczelniania, ukształtowane pasy z gumy piankowej 
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza 
w oknach, ukształtowane pasy z gumy do użytku jako 
uszczelnienie przeciw ciągom powietrza w oknach, ukształ-
towane pasy z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie 
do drzwi przed przeciągami, ukształtowane pasy z gumy 
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza 
w drzwiach, ukształtowane węże, uniwersalne gumowe 
szczeliwa silikonowe, uszczelki do okien (niemetalowe -), 
uszczelki do rur, uszczelki do rur niemetalowe, uszczelki gu-
mowe, uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki 
niemetalowe do montażu otworów włazowych, uszczelki 
ognioodporne, uszczelki okienne niemetalowe odporne 
na warunki pogodowe, uszczelnienia przeciw przeciągom 

w postaci listew, uszczelnienia przeciw przeciągom w posta-
ci taśm, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci pasków, 
uszczelnienia przeciw przeciągom, uszczelnienia przeciw 
przeciągom wykonane z kauczuku, uszczelnienia przeciw 
przeciągom wykonane z gumy piankowej, uszczelnienia 
przeciw przeciągom wykonane z taśmy z gumy piankowej, 
uszczelnienia włazowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, 
uszczelnienia wodoodporne, wata do uszczelniania [szczeli-
wo], wata szklana do izolacji, watowane artykuły tekstylne 
do izolacji, watowane osłony izolacyjne, wełna kamienna 
do izolacji, wełna mineralna, wełna mineralna do celów izola-
cyjnych, wełna mineralna do stosowania jako izolacja do bu-
dynków, wełna mineralna do użytku w produkcji materiałów 
filtracyjnych, wełna mineralna [izolator], wełna mineralna 
[materiał izolacyjny], wełna poliestrowa do izolacji akustycz-
nej, wełna poliestrowa do izolacji termicznej, wełna szklana 
do izolacji budynków, wełna szklana do użytku jako materiał 
izolacyjny, wełna z surowego włókna szklanego [izolatory], 
wełna z surowych włókien skalnych [izolatory], wełna z suro-
wych włókien węglowych [izolatory], wełna żużlowa 
do użytku jako izolator budowlany, wełna żużlowa [izolator], 
węże, węże do podlewania, węże do wody do nawadniania, 
węże do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody 
do użytku domowego, węże do wody z tworzyw sztucz-
nych, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże hydrau-
liczne z gumy, węże ogrodowe, węże parciane, węże wzmoc-
nione włóknem szklanym, wilgoć w budynkach (substancje 
do izolacji przeciw -), włókna mineralne, włókna mineralne 
do celów izolacyjnych, włókna nasycone żywicami synte-
tycznymi do izolacji, włókna skalne w formie mat do izolowa-
nia, włókna szklane do celów izolacyjnych, włókna szklane 
do użytku w produkcji materiałów do izolacji budynków, 
włókna szklane do użytku w produkcji izolacji budynków, 
włókna szklane i wełna szklana, włókno szklane do izolacji, 
wodoodporna taśma klejąca, wodoszczelne membrany izo-
lacyjne, wodoszczelne płytki izolacyjne, wodoszczelne 
umocnienia do ochrony fundamentów, wsporniki wkładek 
dystansowych (kauczukowe -), wstępnie ukształtowane pa-
ski do uszczelniania krawędzi zlewozmywaków, wstępnie 
ukształtowane paski do uszczelniania krawędzi wanien, wy-
pełniacze do złączy uszczelniających, wypełniacze izolacyj-
ne, wypełnienia do złącz panelowych, zaprawy izolacyjne, 
zapory przeciwolejowe z tworzyw sztucznych, zestawy 
uszczelek do zaworów, złączki niemetalowe do rur sztyw-
nych, żywice do wytwarzania warstwy utwardzonej na ścia-
nach, żywice do wytwarzania warstwy utwardzonej na ma-
teriałach podłogowych, 19 asfalt, smoła i bitumy, beton, be-
ton zbrojony, betonowe materiały budowlane, betonowe 
elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, beton 
gotowy do użycia, bloki murarskie, bramy garażowe do użyt-
ku domowego (niemetalowe -), bramy niemetalowe, bruk, 
budowlane (drewno -), budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
budowlany kamień naturalny, budowle drewniane, budynki 
na żywy inwentarz (niemetalowe -), budynki (niemetalowe -) 
do umieszczania przenośnych toalet, cegły, cegły będące 
materiałami ognioodpornymi, cegły budowlane (niemetalo-
we -), cegły budowlane (szkło -), cegły ceramiczne do użytku 
w piecach do wytapiania, cegły kominkowe, cegły licowe 
(niemetalowe -), cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły szkla-
ne, cegły z glinki garncarskiej, cement, cement budowlany, 
cement dachowy, cement do wypełniania, cement gotowy 
do użycia do celów budowlanych, cement portlandzki, ce-
mentowe powłoki ścienne, cementy do użytku w budow-
nictwie, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, cera-
miczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki 
na ściany zewnętrzne,  ceramiczne płytki podłogowe, cera-
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miczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki 
ścienne, ceramiczne pokrycia podłogowe, ceramiczne rury 
drenażowe, chodniki wykonane z materiałów niemetalo-
wych, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów nie-
metalowych, dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe 
-), dachowe (pokrycia -) niemetalowe, dachówki ceramiczne, 
dachówki gliniane, dachówki holenderskie [esówki, holen-
derki], dachówki kamienne, dachówki, nie z metalu, dachów-
ki z zaprawy cementowej, dachy (niemetalowe konstrukcje 
pokryć -), daszki wykonane z materiału niemetalowego [kon-
strukcje], deski, deski budowlane wykonane z drewna i żywic 
wodoodpornych, deski dachowe (niemetalowe -), deski da-
chowe [z drewna], deski drewniane, deski [drewno budowla-
ne], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], desko-
wanie budowlane, deskowanie budowlane niemetalowe, 
drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drew-
niane laminowane płyty wiórowe, drewniane listwy profilo-
we, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane podłogi 
sportowe, drewniane podłogi parkietowe, drewniane pod-
kłady kolejowe, drewniane płyty wiórowe, drewniane płyty 
budowlane, drewniane płytki podłogowe, drewniane par-
kiety fornirowane, drewno, drewno budowlane, drewno czę-
ściowo obrobione, drewno i sztuczne drewno, drzwi do ga-
raży (nie z metalu), drzwi drewniane, drzwi szklane, drzwi 
winylowe, gipsowe płyty ścienne, glazurowane ceramiczne 
płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, 
glazurowane dachówki ceramiczne, glazurowane płytki ce-
ramiczne, gonty bitumiczne, gonty drewniane, gonty nie-
metalowe, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, 
gotowa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane, 
gotowe kamienie brukowe, granit, kamień, skała, glina i mi-
nerały, kostka brukowa, krokwie dachowe, krokwie drewnia-
ne, listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy podłogowe, 
niemetalowe, marmur, masy szpachlowe, materiały budow-
lane na bazie wapna, materiały budowlane (nie z metalu), 
materiały budowlane niemetalowe o właściwościach aku-
stycznych, materiały budowlane niemetalowe, materiały bu-
dowlane przeciwogniowe, materiały budowlane składające 
się ze szkła, materiały budowlane wykonane z włókna skal-
nego, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, 
materiał na podłogi sportowe, niemetalowe, materiały bu-
dowlane z bitumu, materiały budowlane z drewna, materiały 
budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane 
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, materiały bu-
dowlane z włókien mineralnych, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, ma-
teriały cementujące, materiały ceramiczne do brukowania 
i układania powierzchni, materiały do ochrony przeciwpoża-
rowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały 
do pokrywania dachu, materiały do pokryć nawierzchni dro-
gowych, materiały do pokrywania nawierzchni dróg (nieme-
talowe -), materiały do szklenia w formie arkuszy do użytku 
w budownictwie, materiały fundamentowe (niemetalowe -) 
do użytku w budownictwie, materiały działowe (niemetalo-
we -), membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć da-
chowych, mieszanki bitumiczne, mieszanki cementowe, mi-
nerały do użytku w budownictwie, niemetalowe drzwi, bra-
my, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budyn-
ki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, okła-
dziny tynkowe, okładziny (niemetalowe -) do fasad, okładziny 
(niemetalowe -) na sufity, okładziny (niemetalowe -) na okna, 
okładziny pieców z materiałów niemetalowych, okna szkla-
ne, panele drewniane, panele ogrodzeniowe (niemetalowe 
-), panele okładzinowe (niemetalowe -), panele okładzinowe 

z materiałów niemetalowych, panele szklane, panele szklane 
do drzwi, panele szklane do okien, parkiety, piasek, piasek 
budowlany, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa 
do budynków, płyta pilśniowa [materiały budowlane], płyta 
pilśniowa perforowana, niemetalowa, płyta stolarska, płyta 
wiórowa, płyta ze sklejki, płytki, płytki budowlane (niemeta-
lowe -), płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wy-
kładziny, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki cera-
miczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, 
płytki chodnikowe, płytki do chodników, płytki do na-
wierzchni placów zabaw, niemetalowe, płytki do układania 
mozaiki, płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki kuchenne 
(niemetalowe -), płytki łazienkowe (niemetalowe), płytki mo-
zaikowe ścienne, płytki ognioodporne, płytki podłogowe dla 
budownictwa, płytki podłogowe z terakoty, płytki porcela-
nowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki 
stiukowe, płytki szklane, płyty gipsowe do celów budowla-
nych, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe odporne 
na powstawanie pleśni, płyty i płytki z kamienia naturalnego, 
pokrycia betonowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawie-
rające baterie słoneczne, pokrycia dachowe, niemetalowe, 
pokrycia dachowe z gontów, pokrycia do murowanych 
skrzynek na listy, pokrycia ścienne nie z metalu, rusztowania 
wykonane z materiałów niemetalowych, rury sztywne i za-
wory do nich, niemetalowe, sklejka, sklejka dla budownic-
twa, słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, słupki 
do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, słupy betonowe, sufity 
podwieszane (niemetalowe -), sufity niemetalowe, tarcica, 
tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany z kolo-
rowej sztucznej żywicy, wapno, wapno nie do użytku w rol-
nictwie, warstwy izolacyjne dachu, warstwy izolujące z korka 
pod podłogi, warstwy okładzinowe z drewna, zaprawy 
do użytku w budownictwie, zaprawy murarskie odporne 
na wodę, zatyczki cementowe do wypełniania, 35 doradz-
two biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów na reklamy, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi anali-
zy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi or-
ganizowania targów i wystaw handlowych, usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produk-
tów, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania da-
nych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
36 doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wyna-
jem pomieszczeń handlowych, dzierżawa gruntu, dzierżawa 
gospodarstw rolnych, dzierżawa domów, dzierżawa budyn-
ków, dzierżawa biur, dzierżawa nieruchomości [tylko nieru-
chomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa 
ziemi, usługi w zakresie nieruchomości, 37 betonowanie, 
brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów, budownictwo, 
czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, konserwa-
cja i naprawa budynków, montaż bram, montaż drzwi, na-
prawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, re-
nowacja budynków, tynkowanie, usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, wynajem sprzętu budowlanego, 
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39 czarterowanie jachtów, dostarczanie ładunków drogą lą-
dową, dostawa towarów, ładowanie ciężarówek, ładowanie 
i wyładowanie pojazdów, organizowanie transportu, parko-
wanie i przechowywanie pojazdów, przewożenie i dostar-
czanie towarów, transport, usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków 
transportu.

(210) 515387 (220) 2020 06 30
(731) BAI YI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HEAT UNDERWEAR SPAIN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, bielizna.

(210) 515400 (220) 2020 06 30
(731) DEAF LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 35 promocja, promocja kultury głuchych, sprze-
daż detaliczna, hurtowa, internetowa oraz poprzez ofertę 
bezpośrednią: biletów na wydarzenia, publikacji książko-
wych, artykułów edukacyjnych, materiałów biurowych, to-
reb, kubków, odzieży, 41 tłumaczenia, tłumaczenie języka 
migowego, edukacja, badania edukacyjne, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie edukacji, nauczanie języków obcych, 
doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo 
w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących edu-
kacji, organizacja kursów językowych, kursy szkolne w zakre-
sie pomocy w nauce, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, 
opracowywanie materiałów edukacyjnych i egzaminów, 
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, orga-
nizacja kursów on-line, organizacja i przeprowadzanie semi-
nariów szkoleniowych, organizacja imprez kulturalnych i ar-
tystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizacja warsztatów i semina-
riów, organizacja webinariów, organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie festiwali, organizowanie festynów w celach 
edukacyjnych i naukowych, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, organizowanie konkursów, publikowanie, 
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, pu-

blikowanie książek, publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
publikacje multimedialne, produkcja filmów wideo, usługi 
wydawnicze, 42 oprogramowania komputerowego on-line, 
nie do pobrania, do tłumaczenia języka migowego, badania 
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych, usługi badawczo - rozwojowe, tworze-
nie programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące 
programów komputerowych.

(210) 515407 (220) 2020 07 01
(731) KORNAS ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE AKCES, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoffeeA7  kawa łączy

(531) 27.05.01, 11.03.04, 01.15.09, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 5 herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, 
herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół 
do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], 
sztuczna herbata [do użytku leczniczego], 30 kawa, kawa 
bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, kapsułki z kawą, kawa aromatyzowana, biała herbata, 
azjatycka herbata morelowa [maesilcha], herbata, herbata 
czarna, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mlecz-
na, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada pitna, cze-
kolada w proszku, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbel-
kami, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, 
herbatniki oblane czekoladą, napoje na bazie kakao, napoje 
składające się głównie z kakao, napoje sporządzone z kakao, 
napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające ka-
kao, napoje kakaowe z mlekiem, preparaty kakaowe do spo-
rządzania napojów, cukier kandyzowany do celów spożyw-
czych, cukier karmelizowany, cukier krystaliczny [nie jako 
wyrób cukierniczy], cukier, miód, melasa, cukier owocowy, 
cukier palmowy, cukier w kostkach, cukierki bez cukru, cu-
kierki, cukierki czekoladowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kakao.

(210) 515496 (220) 2020 08 06
(731) KATER STANISŁAW, WASZKOWIAK DARIUSZ MD 

TECHNIC SPÓŁKA CYWILNA, Bieżyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY-SEPT.eu
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(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji i odkażania, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośred-
nictwem Internetu urządzeń do dezynfekcji i odkażania.

(210) 515530 (220) 2020 07 03
(731) ACOR-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wypędy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMIENIARZ-WARSZAWSKI

(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 19 kamień oraz wyroby kamiennicze, 37 usługi 
kamieniarskie, usługi budowlane.

(210) 515555 (220) 2020 07 03
(731) CZEREPIŃSKI DOMINIK SEVERIN, Świdry
(540) (znak słowny)
(540) PAN BORÓWKA
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, owoce świeże, świeże 
owoce.

(210) 515605 (220) 2020 07 06
(731) TRANSMISSION DYNAMICS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SmartGuzik
(510), (511) 9 zdalne urządzenia do monitorowania, zdal-
ne czujniki temperatury, elektroniczne czujniki pomiarowe, 
czujniki wibracji, czujniki do Internetu rzeczy [IoT], skom-
puteryzowana aparatura do analizy [pracy] silników w po-
jazdach mechanicznych, 42 usługi informacyjne w zakresie 
technologii informacyjnej.

(210) 515639 (220) 2020 07 07
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Self-monitorYourDiet

(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania naukowe, badania i analizy naukowe, 
badania naukowe do celów medycznych, 44 poradnictwo 
dietetyczne, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne 
doradztwo związane z dietą.

(210) 515661 (220) 2020 07 07
(731) Merck KGaA, Darmstadt, DE
(540) (znak słowny)
(540) GLYALTON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cu-
krzycy.

(210) 515758 (220) 2020 07 08
(731) SKONIECZNA AGATA, SKONIECZNY IRENEUSZ 

EXPARTO SPÓŁKA CYWILNA, Sokółka
(540) (znak słowny)
(540) CYKLON
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu leśnego 
i drzewnego, rębaki, części zamienne do maszyn i urządzeń 
dla przemysłu leśnego i drzewnego w tym części do ręba-
ków, zawarte w tej klasie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
oraz poprzez Internet w zakresie maszyn i urządzeń dla prze-
mysłu leśnego i drzewnego, rębaków oraz części do nich.

(210) 515759 (220) 2020 07 08
(731) NIEKOWAL RAFAŁ RN GROUP, Kajetany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RN GROUP

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy wojskowe, 13 broń i amunicja, 
35 usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych.

(210) 515837 (220) 2020 07 09
(731) CENTRUM PRZEDSIĘBIORCY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CENTRUM PRZEDSIĘBIORCY

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, usługi 
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi 
konsultingowe związane z personelem, usługi konsultin-
gowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], planowanie podatkowe [ra-
chunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych, 
36 ubezpieczenia, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi związane z po-
datkami [nie księgowość], doradztwo finansowe dotyczące 
podatków, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, 
nauczanie i szkolenia, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, edukacja prawna, organizowanie konferencji, 
usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, 
kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, szkolenia w za-
kresie podatków, publikowanie książek, czasopism, 45 do-
radztwo prawne, usługi prawne, usługi prawne dotyczące 
testamentów, audyty zgodności z prawem, usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], po-
średnictwo w procedurach) prawnych, doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, usługi prawne w dziedzinie 
imigracji, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne w zakresie franchisingu, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, usługi w zakresie przygotowywania do-
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kumentów prawnych, doradztwo związane z osobistymi 
sprawami prawnymi, usługi prawne związane z tworzeniem 
i  rejestracją firm.

(210) 515885 (220) 2020 07 10
(731) GNIECKA LUCYNA, GNIECKI PRZEMYSŁAW BAR 

RESTAURACJA U CHŁOPA LUCYNA GNIECKA 
I PRZEMYSŁAW GNIECKI, Hrubieszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GNIECKI HOTEL & RESTAURANT

(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.01.07, 24.01.15, 01.01.01, 01.01.04, 
01.01.10

(510), (511) 43 usługi hotelarskie, gastronomiczne i caterin-
gowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwatero-
wania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie 
żywności, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowa-
nie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje samoobsługo-
we, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, 
stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych 
kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restau-
racji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi 
restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwate-
rowanie], wynajmowanie sal na zebrania, konferencje, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-
lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, 
wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 515907 (220) 2020 07 10
(731) SUSHITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 
26.03.16, 26.11.03, 26.11.09, 26.13.25, 26.01.02, 26.01.03

(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pu-
bach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej ob-
sługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków 
w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-

duktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posił-
ków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla 
turystów, usługi restauracji hotelowych, restauracje oferują-
ce dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowa-
nie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi 
kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi restauracji 
japońskich, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpo-
średniego spożycia.

(210) 515908 (220) 2020 07 10
(731) SKOWROŃSKA ANNA ARTCOP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTCOP

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 szyldy z tworzyw sztucznych, pudełka z two-
rzyw sztucznych, etykiety z tworzyw sztucznych, podkład-
ki z tworzyw sztucznych, pokrywy z tworzyw sztucznych, 
skrzynki z tworzyw sztucznych, plakietki imienne z tworzyw 
sztucznych, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, tablice 
ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, tablice wystawo-
we wykonane z tworzyw sztucznych, skrzynki do pakowa-
nia z tworzyw sztucznych, pudełka z tworzyw sztucznych 
do pakowania, skrzynki na listy wykonane z tworzyw sztucz-
nych, przezroczyste oprawki z tworzyw sztucznych na iden-
tyfikatory, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, pudełka do układania jedno na drugim [z tworzyw 
sztucznych], stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucz-
nych, cenniki w punktach sprzedaży wykonane z materiałów 
z tworzyw sztucznych, ścianki działowe z tworzyw sztucz-
nych [meble], osłony ochronne z materiałów z tworzyw 
sztucznych, 40 grawerowanie, grawerowanie matryc, grawe-
rowanie form, grawerowanie laserowe, grawerowanie pie-
czątek, usługi grawerowania pieczęci, usługi grawerowania 
pieczątek gumowych, usługi grawerowania tabliczek z na-
zwiskiem, udzielanie informacji związanych z grawerowa-
niem pieczątek, drukowanie, drukowanie szablonów, druko-
wanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, 
drukowanie fotograwiury, drukowanie offsetowe, drukowa-
nie wklęsłe, drukowanie cyfrowe, usługi drukowania, dru-
kowanie portretów, drukowanie litograficzne, drukowanie 
3D, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne 
druków, drukowanie wzorów dla osób trzecich, usługi w za-
kresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie, 
na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trze-
cich, w celach promocyjnych i reklamowych, laminowanie, 
laminowanie papieru, laminowanie tworzyw sztucznych, 
laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, usługi składania 
druku, introligatorstwo, przetwarzanie tworzyw sztucznych, 
wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materia-
łów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw 
sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, 
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obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem materia-
łów z tworzyw sztucznych.

(210) 515919 (220) 2020 07 11
(731) RECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno
(540) (znak słowny)
(540) RECA SOLAR
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
falowniki fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki często-
tliwości, komórki fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, pa-
nele słoneczne, płyty słoneczne, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli 
słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie sło-
neczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promie-
niowania słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable 
i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących 
towarów: urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowol-
taiczne, elektryczne przemienniki częstotliwości, komórki 
fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, 
płyty słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumu-
latory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, baterie słoneczne do użytku do-
mowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, czuj-
niki elektroniczne do pomiaru promieniowania słoneczne-
go, 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, fil-
try elektryczne, 37 konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach niemieszkalnych, konserwacja i naprawa instalacji ener-

gii słonecznej, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, bu-
dowa użytkowych instalacji słonecznych, konserwacja i na-
prawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną.

(210) 515934 (220) 2020 07 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY PZM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 03.07.02, 26.01.01, 26.01.03, 
15.07.01, 15.07.03, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 
26.03.15

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
stron internetowych w związku z samochodami, częściami 
samochodowymi, akcesoriami samochodowymi, artykuła-
mi sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 39 trans-
port, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, przewo-
żenie i dostarczanie towarów, spedycja, transport pasażerski, 
organizacja wycieczek, usługi w zakresie prowadzenia akcji 
ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, 
holowanie pojazdów, wypożyczanie środków transportu, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, organizowanie rajdów motocyklowych, 
usługi wydawnicze, publikacja broszur, publikacja książek, 
czasopism, multimedialne wydania czasopism, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, sprawozdania wiadomości, usługi w zakresie publikacji 
map, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, orga-
nizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizo-
wanie imprez i konkursów sportowych, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w zakresie 
rozrywki, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, chronome-
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traż imprez sportowych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia kierowców samocho-
dów, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, 
udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, przegląd samochodów, badanie techniczne, testowanie 
pojazdów, kontrola techniczna pojazdów, usługi z zakresu 
technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, 
projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, 
badania w dziedzinie mechaniki, usługi dotyczące ekspertyz 
rzeczoznawców w zakresie techniki samochodowej i ruchu 
drogowego, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów na im-
prezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedze-
nia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi informacji i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 515935 (220) 2020 07 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZM

(531) 26.04.01, 26.04.09, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.24, 
26.11.03, 26.11.12, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
stron internetowych w związku z samochodami, częściami 
samochodowymi, akcesoriami samochodowymi, artykuła-
mi sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 39 trans-
port, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, przewo-
żenie i dostarczanie towarów, spedycja, transport pasażerski, 
organizacja wycieczek, usługi w zakresie prowadzenia akcji 
ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, 
holowanie pojazdów, wypożyczanie środków transportu, 

wynajmowanie miejsc parkingowych, nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, organizowanie rajdów motocyklowych, 
usługi wydawnicze, publikacja broszur, publikacja książek, 
czasopism, multimedialne wydania czasopism, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, sprawozdania wiadomości, usługi w zakresie publikacji 
map, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, orga-
nizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizo-
wanie imprez i konkursów sportowych, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w zakresie 
rozrywki, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, chronome-
traż imprez sportowych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia kierowców samocho-
dów, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, 
udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, przegląd samochodów, badanie techniczne, testowanie 
pojazdów, kontrola techniczna pojazdów, usługi z zakresu 
technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, 
projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, 
badania w dziedzinie mechaniki, usługi dotyczące ekspertyz 
rzeczoznawców w zakresie techniki samochodowej i ruchu 
drogowego, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów na im-
prezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedze-
nia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi informacji i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 515936 (220) 2020 07 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZM POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
stron internetowych w związku z samochodami, częściami 
samochodowymi, akcesoriami samochodowymi, artykuła-
mi sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 39 trans-
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port, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, przewo-
żenie i dostarczanie towarów, spedycja, transport pasażerski, 
organizacja wycieczek, usługi w zakresie prowadzenia akcji 
ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, 
holowanie pojazdów, wypożyczanie środków transportu, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, organizowanie rajdów motocyklowych, 
usługi wydawnicze, publikacja broszur, publikacja książek, 
czasopism, multimedialne wydania czasopism, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, sprawozdania wiadomości, usługi w zakresie publikacji 
map, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, orga-
nizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizo-
wanie imprez i konkursów sportowych, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w zakresie 
rozrywki, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, chronome-
traż imprez sportowych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia kierowców samocho-
dów, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, 
udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, przegląd samochodów, badanie techniczne, testowanie 
pojazdów, kontrola techniczna pojazdów, usługi z zakresu 
technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, 
projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, 
badania w dziedzinie mechaniki, usługi dotyczące ekspertyz 
rzeczoznawców w zakresie techniki samochodowej i ruchu 
drogowego, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów na im-
prezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedze-
nia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi informacji i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 515937 (220) 2020 07 13
(731) KACAŁA ARKADIUSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ZDALNA PRZYCHODNIA ARKADIUSZ KACAŁA
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opie-
ka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi 
medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc medycz-
na, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placówek 
medycznych, medyczne badania osób, organizowanie lecze-
nia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, 
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, kon-
sultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna 
w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie 
badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny sta-
nu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, interpretacja 
sygnałów elektrokardiograficznych, obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, usługi badań medycz-
nych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, ba-
dania przesiewowe, usługi badania korzystania z leków, ana-
lizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz 

medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez 
laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związa-
ne z leczeniem pacjentów, doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany per-
sonel medyczny, usługi informacji medycznej, udzielanie in-
formacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów do-
tyczących badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia 
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych le-
czeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w za-
kresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych 
z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami medycznymi, usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie przy-
gotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów 
medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygoto-
wywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi 
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośred-
nictwem Internetu, związane z produktami farmaceutyczny-
mi, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii.

(210) 515939 (220) 2020 07 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rally Poland FEEL THE GRAVEL

(531) 26.07.09, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
stron internetowych w związku z samochodami, częściami 
samochodowymi, akcesoriami samochodowymi, artykuła-
mi sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie rajdów, 
tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rajdów 
motocyklowych, usługi wydawnicze, publikacja broszur, pu-
blikacja książek, czasopism, multimedialne wydania czaso-
pism, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, publikacja i redagowanie materia-
łów drukowanych, sprawozdania wiadomości, usługi w za-
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kresie publikacji map, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizacja i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizowanie imprez i konkursów sportowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów w zakresie rozrywki, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia 
kierowców samochodów, wynajem sprzętu sportowego 
i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów muzeal-
nych (pokazy, wystawy), organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych na żywo, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, usługi informacji i rezerwacji w zakresie za-
kwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 515940 (220) 2020 07 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rajd Polski FEEL THE GRAVEL

(531) 26.07.09, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
stron internetowych w związku z samochodami, częściami 
samochodowymi, akcesoriami samochodowymi, artykuła-
mi sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie rajdów, 
tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rajdów 
motocyklowych, usługi wydawnicze, publikacja broszur, pu-
blikacja książek, czasopism, multimedialne wydania czaso-
pism, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, publikacja i redagowanie materia-
łów drukowanych, sprawozdania wiadomości, usługi w za-
kresie publikacji map, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizacja i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizowanie imprez i konkursów sportowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów w zakresie rozrywki, usługi sportowe i w zakresie 

fitnessu, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia 
kierowców samochodów, wynajem sprzętu sportowego 
i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów muzeal-
nych (pokazy, wystawy), organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych na żywo, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, usługi informacji i rezerwacji w zakresie za-
kwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 515941 (220) 2020 07 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RSMP RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA 

POLSKI

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
stron internetowych w związku z samochodami, częściami 
samochodowymi, akcesoriami samochodowymi, artykuła-
mi sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie rajdów, 
tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rajdów 
motocyklowych, usługi wydawnicze, publikacja broszur, pu-
blikacja książek, czasopism, multimedialne wydania czaso-
pism, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, publikacja i redagowanie materia-
łów drukowanych, sprawozdania wiadomości, usługi w za-
kresie publikacji map, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizacja i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizowanie imprez i konkursów sportowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów w zakresie rozrywki, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia 
kierowców samochodów, wynajem sprzętu sportowego 
i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów muzeal-
nych (pokazy, wystawy), organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych na żywo, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
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czeń na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, usługi informacji i rezerwacji w zakresie za-
kwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 515945 (220) 2020 07 13
(731) STRUMIŃSKA BERNADETTA BEROS, Gaj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Po krakosku RESTAURACJA

(531) 03.07.19, 09.07.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków 
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie na-
pojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), restauracje oferujące dania na wy-
nos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików 
w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posił-
ków, lodziarnie.

(210) 515946 (220) 2020 07 13
(731) KONSTOWICZ JOANNA PGH POLSKA GRUPA 

HOTELOWA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGH POLSKA GRUPA HOTELOWA

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, zarządzanie hotelo-
wymi programami motywacyjnymi osób trzecich, dostar-
czanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi ho-
telowych, usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, 
usługi badań i analiz rynkowych, badania rynkowe i analiza 
badań rynkowych, statystyczne badania rynkowe, skom-
puteryzowane badania rynkowe, badania rynku i badania 
marketingowe, analizy danych badań rynkowych, rynkowe 

badania opinii publicznej, doradztwo w zakresie badań ryn-
ku, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, ba-
dania rynku do celów reklamowych, interpretacja danych 
dotyczących badań rynku, wywiady dotyczące badań jako-
ściowych rynku, usługi gromadzenia danych z badań rynku, 
39 informacja turystyczna, usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, 
usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek 
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Inter-
netu, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycz-
nych, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 
usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz tury-
stów, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawa-
mi i zwiedzaniem, usługi świadczone przez przewodników 
turystycznych, 43 usługi w zakresie rezerwacji miejsc hote-
lowych, udzielanie informacji w zakresie hoteli, elektronicz-
ne usługi informacyjne związane z hotelami, udostępnianie 
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, in-
formacja na temat hoteli, informacja hotelowa, rezerwacje 
hotelowe, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróż-
nych, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w ho-
telach, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelu.

(210) 515947 (220) 2020 07 13
(731) KOSZELA MARTA M & Z MARTA KOSZELA 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Olszyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻOWY POCIĄG

(531) 18.01.11, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningo-
wa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bie-
lizna damska, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzch-
nia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, 
sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim ręka-
wem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim 
rękawem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, 
bielizna, 28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, za-
bawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, za-
bawki muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, za-
bawki bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, 
zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, 
zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowla-
ne, zabawki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, me-
chaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się 
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zabawki, zabawki tryskające wodą, zabawki do wody, zabaw-
ki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, 
zabawki do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki 
do piasku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, inte-
ligentne pluszowe zabawki, zabawki zdalnie sterowane, na-
kręcane chodzące zabawki, zabawki z tkanin, zabawki do cią-
gnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt, 
zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki 
do ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabaw-
ki z metalu, zabawki mechaniczne [z metalu], elektroniczne 
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługi-
wane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, za-
bawki w kształcie zwierząt, piszczące zabawki do ściskania, 
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane 
z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki 
z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, 
zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do ką-
pieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki stero-
wane radiowo, zabawki do piętrowego układania, zabawki 
rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane 
silnikiem, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabaw-
ki dla dzieci, zabawki związane z magią, zabawki - pojazdy 
sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki elek-
troniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy 
powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, na-
dmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach 
napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci 
łódek, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki 
sprzedawane w formie zestawów, zabawki do użytku na ze-
wnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki 
przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku 
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, 
zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki 
w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki w posta-
ci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku 
w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych 
pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomo-
cą radia, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje tele-
komunikacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane 
przez dorosłych w życiu codziennym, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, 44 usługi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, re-
habilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicz-
nej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycz-
nej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej.

(210) 515954 (220) 2020 07 13
(731) IWAŃSKI MARCIN DPRO EFEKT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFEKT-MURAWA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 27 sztuczna trawa, sztuczne trawniki, darń 
sztuczna, sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do gier, 
sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do celów sporto-
wych, sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do celów 
rekreacyjnych, sztuczna darń do wykładania nawierzchni 

terenów rekreacyjnych, sztuczna darń do pokrywania na-
wierzchni dla lekkiej atletyki, warstwy podkładowe i izolacyj-
ne pod sztuczną murawę, 44 układanie darni, usługi dorad-
cze w zakresie układania darni, usługi doradcze w zakresie 
projektowania darni, układanie sztucznej darni, usługi dorad-
cze w zakresie wyboru darni.

(210) 515955 (220) 2020 07 13
(731) KRUPA BARTŁOMIEJ, Radlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI KING

(531) 26.01.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z desera-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z żywnością, 
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z żyw-
nością sałatkami, 43 zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, catering 
w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, 
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hote-
lowych, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje sa-
moobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków, usługi restauracji sprzeda-
jących sushi, usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, 
usługi restauracji japońskich, przygotowanie dań kuchni ja-
pońskiej do bezpośredniego spożycia.

(210) 515965 (220) 2020 07 13
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.25, 29.01.03
(510), (511) 18 bagaż, bagaże podróżne, duże, lekkie tor-
by sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby 
na odzież, etui, futerały na dokumenty, kije trekkingowe, ko-
smetyczki, kufry bagażowe, laski, kijki marszowe i trekkingo-
we, parasole i parasolki, plecaki, plecaki sportowe, plecaki wy-
cieczkowe, pokrowce podróżne na ubrania, portfele na karty 
kredytowe, saszetki biodrowe, torby gimnastyczne, torby 
na kółkach, torby na kółkach, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], torebki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, tor-
nistry szkolne, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, worki marynarskie, 
zestawy podróżne, 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany 
na szyję, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, biustono-
sze, bluzy dresowe, buty sportowe, chustki na głowę, czapki 
bejsbolówki, czepki kąpielowe, daszki, gumiaki, japonki, ka-
mizelki, kaszkiety, kombinezony piankowe, kominiarki, kostiu-
my kąpielowe, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki polo, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, 
nakrycia głowy, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, obuwie, ocieplacze, odzież, odzież gimnastycz-
na, odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, odzież 
ze skóry, okrycia robocze [kombinezony], opaski na głowę, 
opaski przeciwpotne na głowę, paski, podkoszulki, polary, 
rękawiczki, sandały, skarpetki, spodenki kąpielowe, spodnie 
sportowe, spodnie wierzchnie, spódnice, swetry z golfem, 
szaliki, szorty, topy do biegania, trykoty [ubrania], tuniki.

(210) 515967 (220) 2020 07 14
(731) COMITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) comitor
(510), (511) 6 przewody i zawory wodociągowe metalowe, 
7 odkurzacze, maszyny do usuwania odpadów żywnościo-
wych, zmywarki do naczyń, ubijarki odpadów żywnościo-
wych i śmieci, maszyny do prania i suszenia ubrań i bieli-
zny, 10 regały i szafy funkcyjne, również jezdne, do celów 
medycznych zwłaszcza dla szpitali, uchwyty, ruchome 
stojaki i wyciągi jako pomoce terapeutyczne dla chorych, 
11 trzony kuchenne, urządzenia grzejne, elektryczne płyty 
grzejne, rusztowe płyty grzejne, kuchenki, kuchenki mikro-
falowe, piece kuchenne, chłodziarki, zamrażarki, zestawy 
chłodziarek i zamrażarek, instalacje oświetleniowe, instala-
cje do wytwarzania pary, gotowania, suszenia, chłodnicze, 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, sanitarne, wyciągi, okapy, 
klimatyzatory, elektroniczne oczyszczacze powietrza, pod-
grzewacze wody, płuczki, zlewozmywaki, medyczne wan-
ny kąpielowe ze stali chromowo-niklowej do balneoterapii, 
19 rury i zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych, 20 szafki kuchenne, stoły, krzesła i ich zestawy, 
wózki transportowe (meble) z metalu do serwowania posił-
ków oraz wózki (meble) do wydawania posiłków w wielkich 
kuchniach, szafy, regały (również jezdne) jak również lady 
z metalu i/lub tworzyw sztucznych i szkła do transporto-
wania, przechowywania i wydawania posiłków i artykułów 

żywnościowych w wielkich kuchniach, zawory wodociągo-
we z tworzyw sztucznych, 21 pojemniki wykonane nie z me-
tali szlachetnych do rozdziału posiłków w wielkich kuchniach, 
zsuwnie do tac, platformy i stoły robocze do wielkich kuchni.

(210) 515968 (220) 2020 07 13
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIME LINE 4F SPORT SUPPORT

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 18 bagaż, bagaże podróżne, duże, lekkie tor-
by sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby 
na odzież, etui, futerały na dokumenty, kije trekkingowe, ko-
smetyczki, kufry bagażowe, laski, kijki marszowe i trekkingo-
we, parasole i parasolki, plecaki, plecaki sportowe, plecaki wy-
cieczkowe, pokrowce podróżne na ubrania, portfele na karty 
kredytowe, saszetki biodrowe, torby gimnastyczne, torby 
na kółkach, torby na kółkach, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], torebki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, tor-
nistry szkolne, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, worki marynarskie, 
zestawy podróżne, 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany 
na szyję, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, biustono-
sze, bluzy dresowe, buty sportowe, chustki na głowę, czapki 
bejsbolówki, czepki kąpielowe, daszki, gumiaki, japonki, ka-
mizelki, kaszkiety, kombinezony piankowe, kominiarki, kostiu-
my kąpielowe, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki polo, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, 
nakrycia głowy, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, obuwie, ocieplacze, odzież, odzież gimnastycz-
na, odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, odzież 
ze skóry, okrycia robocze [kombinezony], opaski na głowę, 
opaski przeciwpotne na głowę, paski, podkoszulki, polary, 
rękawiczki, sandały, skarpetki, spodenki kąpielowe, spodnie 
sportowe, spodnie wierzchnie, spódnice, swetry z golfem, 
szaliki, szorty, topy do biegania, trykoty [ubrania], tuniki.

(210) 515970 (220) 2020 07 13
(731) BARAN ALEKSANDRA, BARAN ŁUKASZ PYSKATY 

ZAMSZ ALEKSANDRA I ŁUKASZ BARAN  
SPÓŁKA CYWILNA, Opacz-Kolonia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYSKATY ZAMSZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, reklama za pośred-
nictwem telefonu, reklama i usługi reklamowe, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, reklama banerowa, reklama 
zewnętrzna, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów 



Nr  ZT35/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, 
przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi aukcyjne, usługi 
aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem 
Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi reklamowe w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, publikowanie 
tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych 
on-line, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych.

(210) 515981 (220) 2020 07 14
(731) POTOCKA SYLWIA MEZZE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m MEZZE hummus & falafel

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, sto-
łówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary 
z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary, 
bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, 
herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
organizowanie posiłków w hotelach, restauracje z grillem, 
restauracje dla turystów, usługi barów i restauracji, usługi re-
zerwacji miejsc w restauracjach, restauracje oferujące dania 
na wynos, informacja o usługach restauracyjnych.

(210) 515983 (220) 2020 07 14
(731) POTOCKA SYLWIA MEZZE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHUK mezze & bar

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, sto-
łówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary 
z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary, 
bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, 
herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
organizowanie posiłków w hotelach, restauracje z grillem, 
restauracje dla turystów, usługi barów i restauracji, usługi re-
zerwacji miejsc w restauracjach, restauracje oferujące dania 
na wynos, informacja o usługach restauracyjnych.

(210) 515996 (220) 2020 07 14
(731) WŁUDARCZYK GRZEGORZ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALITHEA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, listwy dekoracyjne (niemetalowe -), ma-
teriały okładzinowe (niemetalowe -), niemetalowe panele 
ścienne, niemetalowe płytki ścienne.

(210) 516011 (220) 2020 07 15
(731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vector

(531) 01.15.03, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel, węgiel drzewny [paliwo], drewno opa-
łowe, paliwo gazowe, ekogroszek.

(210) 516013 (220) 2020 07 13
(731) PNEUMATIG A. WOJCIECHOWSKI L. WOJCIECHOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PNEUMATIG

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, 7 sprę-
żarki, narzędzia pneumatyczne, 8 pistolety ręczne do wytła-
czania masy uszczelniającej, 17 materiały do uszczelniania, 
37 naprawa i konserwacja sprężarek, konserwacja pneuma-
tycznych narzędzi ręcznych.
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(210) 516018 (220) 2020 07 13
(731) JANCEWICZ AGATA, JANCEWICZ GRZEGORZ NONO 

SPÓŁKA CYWILNA, Giedajty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKI

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 30 sushi.

(210) 516028 (220) 2020 07 13
(731) ZEIDLER WOJCIECH FIRMA USŁUGOWA BASKET, 

Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASKET CAMP

(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.12, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 35 programy lojalnościowe klienta, bezpośrednia 
reklama pocztowa, fakturowanie, reklama, udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem stro-
ny internetowej, usługi marketingowe, usługi public relations, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi relacji z mediami, usługi 
menedżerskie dla sportowców, telefoniczne udzielanie infor-
macji [dla nieobecnych abonentów], promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, marke-
ting ukierunkowany, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, 41 kultura fizycz-
na, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów 
sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu z wyjątkiem po-
jazdów), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, 
wynajmowanie obiektów, sportowych, produkcja widowisk, 
wynajmowanie stadionów, chronometraż imprez sportowych, 
informacja o rekreacji, nauczanie indywidualne, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych.

(210) 516030 (220) 2020 07 13
(731) PNEUMATIG A. WOJCIECHOWSKI L. WOJCIECHOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YPC

(531) 26.01.03, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, 7 sprę-
żarki, narzędzia pneumatyczne, 8 pistolety ręczne do wytła-
czania masy uszczelniającej, 17 materiały do uszczelniania, 
37 naprawa i konserwacja sprężarek, konserwacja pneuma-
tycznych narzędzi ręcznych.

(210) 516033 (220) 2020 07 15
(731) DUBIELAK ANDRZEJ AQUALOCK, Świeszyno
(540) (znak słowny)
(540) finndom
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, profile 
drewniane, tarcica, budowle drewniane, drewno częściowo 
obrobione, domy z bali sprzedawane w formie zestawów, 
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, kształtka drew-
niana, drewniane listwy profilowe, drewno, niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, belka drewniana przy-
cięta do połowy grubości, drewno profilowane, drewno 
i sztuczne drewno, drewno na profile, domy z prefabryka-
tów z drewna [zestawy do montażu], budynki przenośne 
niemetalowe, części modułowe (niemetalowe -) do budo-
wania budynków prefabrykowanych, niemetalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drewno obrobione, 
domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
budowa domów na zamówienie.

(210) 516034 (220) 2020 07 15
(731) DUBIELAK ANDRZEJ AQUALOCK, Świeszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) finndom

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, profile 
drewniane, tarcica, budowle drewniane, drewno częściowo 
obrobione, domy z bali sprzedawane w formie zestawów, 
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, kształtka drew-
niana, drewniane listwy profilowe, drewno, niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, belka drewniana przy-
cięta do połowy grubości, drewno profilowane, drewno 
i sztuczne drewno, drewno na profile, domy z prefabryka-
tów z drewna [zestawy do montażu], budynki przenośne 
niemetalowe, części modułowe (niemetalowe -) do budo-
wania budynków prefabrykowanych, niemetalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drewno obrobione, 
domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
budowa domów na zamówienie.

(210) 516049 (220) 2020 07 15
(731) ADVERTISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Avilo

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 stoiska wystawowe, 35 reklama i usługi rekla-
mowe, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za po-
średnictwem przewodnika on-line do przeszukiwania.

(210) 516052 (220) 2020 07 14
(731) ANIMAL RESCUE POLAND, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ANIMAL RESCUE POLAND
(510), (511) 44 usługi w zakresie akwakultury, usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi me-
dyczne, hodowla zwierząt.

(210) 516059 (220) 2020 07 14
(731) GLARE GLOBAL SOURCING FARUQUE  

SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QBB

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy kuchni orientalnej i śródziemno-
morskiej z warzyw, mięs i ryb, gotowe dania warzywne, 
gotowe dania z mięsa, gołąbki, fasolka po bretońsku, bi-
gos, pasztet warzywny, pasztet mięsny, pasztet z wątróbki, 
pasztet z kurczaka, pasztet z gęsich wątróbek, zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, składniki do sporządzania zup, zupy 
w puszkach, zupy w proszku, kotlety, kotlety z mięsa ssaków, 
kotlety rybne, kotlety z warzyw, soi lub tofu, kebab, goto-
we posiłki składające się głównie z kebaba, napoje zimne 
i gorące na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokoso-
wego, burgery mięsne, sojowe i warzywne, burgery z tofu, 
dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), dania gotowe, 
składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym so-
sie [cheonggukjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], 
danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim 
fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], 
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim 
pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, w skład 
którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na du-
żym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], 
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim 

krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta 
ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], jogurty, 
jogurty pitne, jogurty smakowe, mięso gotowane w sosie 
sojowym [mięso tsukudani], napoje z jogurtu, owoce mo-
rza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], pasty z ryb, 
owoców morza i mięczaków, pikantny rosół wołowy [yukga-
ejang], ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, 
kebab, doner kebab, rollo kebab, sos do kebabu, 30 potra-
wy mączne kuchni orientalnej i śródziemnomorskiej, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, cepeliny, łazanki, uszka, 
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałko-
wanego ciasta na pierogi, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], 
pierogi z nadzieniem, kluski gnocchi, kluski śląskie, kluski 
kopytka, kluski leniwe, smażone kluski, mieszanki mączne 
do użytku w pieczeniu, makarony mączne spożywcze, pre-
paraty mączne do żywności,nielecznicze mączne wyroby 
cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecz-
nicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
naleśniki, naleśniki z jabłkami, krokiety, mieszanki na naleśniki 
słone, małe grube naleśniki (pikelet), cienkie kruche naleśniki 
(papad), cienkie naleśniki (popadoms), naleśniki słone, dania 
na bazie ryżu, makarony, suszony makaron, świeży makaron, 
przekąski składające się głównie z makaronu, suche i płynne 
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z ma-
karonów, knedle, knedle ziemniaczane, baozi (nadziewane 
kluski gotowane na parze), 32 napoje zimne i gorące, napo-
je bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, koktajle 
owocowe, wody, sorbety, piwo i produkty piwowarskie, 
porter, piwo bezalkoholowe, shandy, napoje z fasoli mung, 
indyjskie piwa jasne typu ale, 43 usługi kateringowe, ho-
telowe usługi kateringowe, usługi kateringowe dla szkół, 
usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szpitali, 
usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi ka-
teringowe dla domów opieki, katering obejmujący żywność 
i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, usługi kateringowe w prywatnych 
salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi charyta-
tywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedze-
nie i picia, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadcze-
nie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w obiektach na zjazdy, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoob-
sługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, 
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, usługi restau-
racji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi ba-
rów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 516066 (220) 2020 07 15
(731) KM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Velvet Home
(510), (511) 24 materiały tekstylne do filtrowania, tkaniny, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, mate-
riały do filtrowania z tekstylnych materiałów, materiały do fil-
trowania [tkaniny], tkaniny do filtrowania, bielizna stołowa 
i pościelowa, etykiety z materiału tekstylnego, pokrowce 
i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wieszania na ścia-
nach, adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem 
odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna wzorzysta, bież-
niki stołowe niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], 
całuny, ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów 
tekstylnych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe 
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z tkaniny, drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [mate-
riał], elastyczne materiały tkane, filc, flagi z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tka-
nina], jedwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla 
zwierząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi 
[zasłony], krepa [tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał 
lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis, materia-
ły do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na ba-
lony lotnicze, materiały tekstylne nietkane, metki tekstylne, 
moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty na łóżka, na-
rzuty na łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe z materiałów 
tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony 
do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka, 
pledy podróżne, płótna do haftu, płótno do przewijania nie-
mowląt, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkład-
ki pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewki [tkaniny], 
podszewki z tkanin do kapeluszy, w belach, pokrycia mebli 
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie 
na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], 
prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, rękawice ką-
pielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety na stół 
niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tkanina], 
sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osuszania szkła 
[ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla 
niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, 
tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, tkanina 
klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina konopna, 
tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tka-
niny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, 
tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tkaniny pokryte 
motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, 
tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny z włókna 
szklanego do celów włókienniczych, tkaniny ze sztucznego 
jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], uchwyty 
do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki do śpiwora, wło-
sianka [materiał na worki], worki biwakowe będące osłonami 
do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrow-
ce na materace], wyściółki z materiału do obuwia, zasłony, 
zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefir 
[tkanina], 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sie-
ci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych odzieży, 
nakryć głowy, okryć wierzchnich, adamaszku, aksamitu, bie-
lizny kąpielowej z wyjątkiem odzieży, bielizny pościelowej 
i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, 
bieżników stołowych niepapierowych, brokatów, bukramu 
[płótno klejone], całunów, cerat [obrusy], chorągiewek z ma-
teriałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczek 
do nosa z materiałów tekstylnych, dopasowanych pokrow-
ców na deski toaletowe z tkaniny, drogietu [tkaniny], dymki, 
dzianiny, dżerseju [materiał], elastycznych materiałów tka-
nych, filcu, flag z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, flaneli [tkanina], gazy [tkanina], jedwabiu [tkanina], ka-
liko [perkal], kap na łóżka, koców dla zwierząt domowych, 
koców piknikowych, kołder, kotar na drzwi [zasłony], krepy 
[tkanina], kreponu, marabuta [materiał], materiału lepkiego 
przyklejanego na gorąco, materiału o wzorze trellis, materia-
łów do tapicerki, materiałów nieprzepuszczających gazów 
na balony lotnicze, materiałów tekstylnych do filtrowania, 
materiałów tekstylnych nietkanych, metek tekstylnych, mo-
leskinu [tkanina], moskitier, muślinu, narzut na łóżka, narzut 
na łóżka [lambrekiny], obciągów offsetowych z materiałów 
tekstylnych, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon 
do łóżek dziecięcych [pościel], papierowych narzut na łóżka, 
pledów podróżnych, płócien do haftu, płótna do przewija-
nia niemowląt, podkładek na stół z materiałów tekstylnych, 

podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podsze-
wek [tkaniny], podszewek z tkanin do kapeluszy w belach, 
pokrowców i narzut na meble, pokryć mebli z tworzyw 
sztucznych, pokryć na meble z tkanin, pokryć na materace, 
poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł 
na łóżka, ratyny [tkanina], ręczników, rękawic kąpielowych, 
rzadkich płócien, serwetek tekstylnych, serwet na stół nie-
papierowych, sukna bilardowego, szenilu, szewiotu [tkanina], 
sztandarów z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, ściereczek do usuwania makijażu, ścierek do osuszania 
szkła [ręczniki], śpiworków dla niemowląt, śpiworków z kap-
turem dla niemowląt, śpiworów, tafty [tkanina], tekstylnych 
mat na stół, tekstylnych ręczników do twarzy, tiulów, tkanin 
do obuwia, tkanin klejących innych niż do celów papierni-
czych, tkanin konopnych, tkanin, tkanin bawełnianych, tkanin 
imitujących skóry zwierzęce, tkanin jedwabnych do szablo-
nów drukarskich, tkanin lnianych, tkanin na bieliznę osobi-
stą, tkanin na sita, tkanin pokrytych motywem rysunkowym 
do haftowania, tkanin wełnianych, tkanin z ostnicy esparto, 
tkanin z ramii, tkanin z włókna szklanego do celów włókien-
niczych, tkanin ze sztucznego jedwabiu, tworzyw sztucz-
nych [substytuty tkanin], uchwytów do zasłon z materiałów 
tekstylnych, wkładek do śpiwora, włosianek [materiał na wor-
ki], worków biwakowych będących osłonami do śpiworów, 
wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], 
wyściółek z materiału do obuwia, zasłon, zasłon prysznico-
wych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefiru [tkanina], 
obuwia, mebli, elementów wystroju, dekoracji i wyposaże-
nia wnętrz, urządzeń stosowanych wewnątrz pomieszczeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
instalacji sanitarnych, reklamy radiowe i telewizyjne, rekla-
my za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych.

(210) 516067 (220) 2020 07 15
(731) ALTVATER Gessler-J.A.BACZEWSKI Likörerzeugung 

GmbH, Wiedeń, AT
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 02.01.04, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], wódka, brandy, sznaps, 
likiery.

(210) 516071 (220) 2020 07 15
(731) THONI LOTHAR, Jakobsbad, CH
(540) (znak słowny)
(540) ARALCA
(510), (511) 6 stopy aluminiowe odlewnicze, odlewy z alu-
minium i jego stopów, oprzyrządowanie odlewnicze: meta-
lowe formy odlewnicze i metalowe modele odlewnicze, wy-
roby artystyczne z brązu, metalowe przedmioty artystyczne 
[z brązu], odlewy artystyczne z brązu, metalowe przedmioty 
artystyczne (z metali nieszlachetnych), wyroby artystyczne 
ze stopów aluminium, metalowe przedmioty artystyczne 
ze stopów aluminium, odlewy artystyczne z stopów alumi-
nium.

(210) 516106 (220) 2020 07 16
(731) 4DENT DOROTA STANIA I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 dent

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 44 chirurgia, doradztwo związane ze stomatolo-
gią, implantologia stomatologiczna, konsultacje dentystycz-
ne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, 
stomatologia estetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie 
informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, 
usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przy-
rządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, 
usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, 
chirurgia plastyczna, konsultacje medyczne, obrazowanie 
rentgenowskie i tomograficzne do celów medycznych i sto-
matologicznych, świadczenie usług medycznych, protetyka, 
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], usługi ginekologiczne, diagno-
styka USG, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi leczenia dysfunkcji narzą-
du żucia (bruksizm), usługi endodoncji mikroskopowej.

(210) 516108 (220) 2020 07 13
(731) ZWIERZ KRZYSZTOF, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) formWORKBOARD.com

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe szalunki do betonu, metalowe prę-
ty zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe, zbrojenia 
metalowe do betonu, metalowe materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa, zbrojeniowe (materiały -) do betonu, meta-
lowe, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, 
metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie, zbro-
jenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, 
metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murach z cegły, 

metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe formy 
do odlewów z betonu, metalowe konstrukcje, metalowe 
kotwy murarskie, metalowe, modułowe elementy budowla-
ne, metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, 
modułowe konstrukcje metalowe, modułowe przenośne 
konstrukcje budowlane [metalowe], szyny metalowe, szyny 
stalowe, szkielety metalowe [budownictwo], szkielety kon-
strukcyjne metalowe, stalowe materiały budowlane, wiąza-
dła metalowe do użytku w budownictwie, wzmacniające 
materiały metalowe dla budownictwa, wyprodukowane ele-
menty metalowe do fundamentów budynków, 19 szalunki 
niemetalowe do betonu, zbrojenia niemetalowe dla budow-
nictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu, siatka zbrojeniowa 
wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych, 
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, deski z materiałów niemetalowych do użytku w budow-
nictwie, części budowlane (niemetalowe -), elementy kon-
strukcyjne z tworzyw sztucznych, elementy budowlane (nie-
metalowe -) w postaci płyt, formy (niemetalowe -) do beto-
nu: folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 
materiały budowlane niemetalowe, materiały niemetalowe 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, materiały nieme-
talowe do celów konstrukcyjnych, materiały fundamentowe 
(niemetalowe -) do użytku w budownictwie, niemetalowe 
elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie.

(210) 516138 (220) 2020 07 17
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PESZKO

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.25
(510), (511) 33 akvavit [wódka], wódka.

(210) 516142 (220) 2020 07 17
(731) STREAMLINE POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M LOS MEJORES

(531) 01.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo reklamowe i marketingowe, ad-
ministrowanie dotyczące marketingu, analiza w zakresie 
marketingu, badania rynku i badania marketingowe, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, kampanie 
marketingowe, marketing afiliacyjny, marketing bezpośred-
ni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, mar-
keting finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, pla-
nowanie strategii marketingowych, organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, opracowywanie stra-
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tegii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdra-
żanie strategii marketingowych na rzecz innych, pomoc 
w zakresie marketingu, produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, prowadzenie badań marketingowych, 
przygotowywanie planów marketingowych, usługi agencji 
marketingowych, usługi doradcze w zakresie marketingu, 
usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu 
produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, 
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organi-
zacja konkursów w celach reklamowych, agencje reklamo-
we, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, badania 
w zakresie reklamy, produkcja filmów reklamowych, produk-
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwię-
kowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam 
kinowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych.

(210) 516143 (220) 2020 07 17
(731) LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joy Day

(531) 01.03.02, 01.03.17, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 maseczki do twarzy i ciała, preparaty do de-
makijażu, środki czyszczące, balsamy do celów kosmetycz-
nych, środki do mycia rąk, środki do mycia zębów, kremy 
do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], 5 suplementy diety, 
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, pro-
biotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów 
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równo-
wagi flory w układzie trawiennym, środki odkażające, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, 30 sosy, drożdże 
i zaczyny, produkty żywnościowe na bazie zbóż przezna-
czone do spożycia przez ludzi, zioła do celów spożyw-
czych, 32 napoje bezalkoholowe, napoje dla sportowców, 
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, brzeczka 
słodowa, koncentraty do sporządzania napojów bezalko-
holowych, koncentraty do sporządzania napojów owoco-
wych, wyciągi do sporządzania napojów, bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, ekstrakty chmielowe do sporzą-
dzania napojów.

(210) 516145 (220) 2020 07 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) el12

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.17, 
29.01.13

(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, transformatory rozdzielcze, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], szafy rozdzielcze [elektryczność], rozdzie-
lacze energii elektrycznej, pulpity rozdzielające [elektrycz-
ność], elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, 
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych 
urządzeń gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa 
domowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświe-
tleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej arty-
kułów elektrotechnicznych.

(210) 516146 (220) 2020 07 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) el12 AKADEMIA

(531) 24.01.05, 24.01.13, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 
27.07.17, 29.01.13

(510), (511) 41 organizacja szkoleń, usługi edukacyjne i szko-
leniowe, szkolenie w zakresie inżynierii elektrycznej, organi-
zowanie prezentacji do celów edukacyjnych, przygotowanie 
prezentacji do celów szkoleniowych, prowadzenie wycie-
czek do celów szkoleniowych, organizowanie wycieczek 
do celów szkoleniowych, organizowanie wycieczek eduka-
cyjnych.

(210) 516159 (220) 2018 12 24
(731) RedStone Haute Couture Company Ltd.,  

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIADA
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(531) 29.01.15, 02.01.23, 26.11.01, 26.11.09, 26.11.13, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.12, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 27.05.24

(510), (511) 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowa-
ne napoje, koktajle, wino, dżin, likiery, brandy, sake, whisky, 
alkohol ryżowy.

(210) 516171 (220) 2020 07 18
(731) SKRĘTNY MAREK, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Balcanito Balkanito produkty z południa Europy
(510), (511) 32 piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z artyku-
łami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających piwo.

(210) 516173 (220) 2020 07 19
(731) KOZAK WOJCIECH SPECTOWER TECHNIKI 

ALPINISTYCZNE, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) SPECTOWER
(510), (511) 37 prace wysokościowe w dostępie linowym, 
techniki alpinistyczne, wysokościowe prace alpinistyczne, 
44 chirurgia drzew, wycinka drzew technikami alpinistycz-
nymi, usługi arborystyczne, wycinka w dostępie linowym, 
pielęgnacja drzew, frezowanie pni drzew, zrębkowanie gałęzi 
drzew.

(210) 516183 (220) 2020 07 20
(731) SKUPIEŃ KRZYSZTOF 3D-NANO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HOGER
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i labora-
toryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urzą-
dzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w zakresie projektowania, testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 516315 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) JEŻ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516316 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PODKOMORZY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516318 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) REYMONT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516614 (220) 2020 07 30
(731) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCO CHANG

(531) 03.07.17, 03.07.21, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane 
z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw, 
lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności 
i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych, 
jako usługi prawne.

(210) 516934 (220) 2020 06 25
(731) SALIŃSKI ALEKSANDER, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpectraMed cannabis therapy

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania w zakresie diagno-
zy stanu zdrowia, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, udzielanie informacji w zakresie suple-
mentów diety i odżywiania, udzielanie informacji zdrowot-
nej, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem 
ludzi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], usługi terapeutyczne, ziołolecz-
nictwo.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

21

1 514606, 514607, 514705, 514764, 515160

2 514606, 514607, 515373

3 500771, 510534, 511308, 512858, 512859, 514172, 514173, 514442, 514444, 514503, 514705, 515232, 515339, 
516143

4 510859, 514847, 516011, 516013, 516030

5 504099, 507360, 512878, 513631, 514172, 514173, 514442, 514444, 514503, 514705, 515407, 515661, 516143

6 507487, 515221, 515373, 515967, 516071, 516108

7 514705, 515758, 515967, 516013, 516030

8 507487, 510955, 514705, 516013, 516030

9 509383, 512297, 512858, 512859, 513786, 514498, 514526, 515221, 515605, 515919, 516145, 516183

10 514172, 514173, 514442, 514444, 514705, 515967

11 506785, 514705, 515221, 515373, 515496, 515967

12 507487, 515759

13 515759

14 509383

16 507732, 510207, 511662, 512858, 512859, 513786, 514864, 514865, 514866

17 515373, 516013, 516030

18 507487, 509383, 514864, 514865, 514866, 515157, 515965, 515968

19 510207, 514051, 514520, 514705, 515221, 515373, 515530, 515967, 515996, 516033, 516034, 516108

20 506785, 507487, 514520, 515908, 515967, 516049

21 506785, 510207, 510955, 512858, 512859, 513631, 514864, 514865, 514866, 515967

22 506785, 507487

24 506785, 507487, 514864, 514865, 514866, 515157, 516066

25 507487, 507612, 509383, 510534, 511662, 512858, 512859, 514864, 514865, 514866, 515157, 515246, 515387, 
515947, 515965, 515968

27 506785, 515954

28 507487, 509383, 511662, 513065, 514864, 514865, 514866, 515947

29 504099, 506431, 513411, 514506, 514717, 515110, 515307, 516059

30 504099, 507701, 509383, 514208, 514209, 515337, 515407, 516018, 516059, 516143

31 504099, 515555

32 504099, 510737, 516059, 516143, 516171

33 508842, 510473, 514124, 516067, 516138, 516159, 516315, 516316, 516318

34 507360, 515160

35 501491, 504099, 509184, 509949, 510207, 510737, 510859, 511092, 512297, 512858, 512859, 513065, 513533, 
513534, 513786, 513983, 513990, 513992, 514051, 514520, 514552, 514600, 515221, 515223, 515339, 515373, 
515400, 515407, 515496, 515758, 515759, 515837, 515919, 515934, 515935, 515936, 515939, 515940, 515941, 
515946, 515947, 515955, 515970, 516028, 516049, 516066, 516142, 516145, 516171, 516614

36 501491, 509184, 513065, 513529, 513531, 513983, 513990, 513991, 515221, 515223, 515275, 515373, 515837

37 504216, 509949, 514705, 514935, 515221, 515223, 515373, 515530, 515919, 516013, 516030, 516033, 516034, 
516173
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1 22

38 512858, 512859, 514575

39 512858, 512859, 514520, 514575, 514845, 515221, 515373, 515934, 515935, 515936, 515946

40 510207, 515221, 515908

41 503907, 509184, 509383, 509949, 511662, 512297, 512858, 512859, 513786, 513983, 514219, 514513, 514600, 
515126, 515362, 515400, 515837, 515934, 515935, 515936, 515939, 515940, 515941, 516028, 516146

42 504216, 510207, 512858, 512859, 513533, 513534, 514498, 514526, 514552, 514705, 515221, 515341, 515400, 
515605, 515639, 515934, 515935, 515936, 516183

43 503907, 506864, 507701, 509091, 511092, 512130, 512858, 512859, 514506, 514595, 514610, 515307, 515337, 
515885, 515907, 515934, 515935, 515936, 515939, 515940, 515941, 515945, 515946, 515955, 515981, 515983, 
516059, 516614

44 506864, 514498, 514526, 514600, 515221, 515639, 515937, 515947, 515954, 516052, 516106, 516173, 516934

45 513065, 514552, 515837, 516614



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 dent 516106

acrylmed 514705

akces benefit learning systems  
centrum języków obcych 513983

ALPINUS 507487

ANCHORIA 506864

ANIMAL RESCUE POLAND 516052

ANTY-SEPT.eu 515496

APAP intense 514172

ARALCA 516071

Argo Sept PRO 512878

ARTCOP 515908

Avilo 516049

BAIKAR 514610

Balcanito Balkanito produkty  
z południa Europy 516171

BASKET CAMP 516028

bioecoil 510859

bioone 504099

BLOOMY high 515157

BOTANIKA ANGELICA 514124

C CENTRUM PRZEDSIĘBIORCY 515837

CASINO EXCLUSIVE BRAND 508842

ceramex 510207

CLICK 515160

COCO CHANG 516614

CoffeeA7  kawa łączy 515407

comitor 515967

COOL-TURALNY MALUCH 514219

COUNTRY 510473

CYKLON 515758

DeafLab 515400

DEVIZ Dawid Pogoda 515341

ECO 512859

EcoVoltaika 514935

EDULEPKI 507732

EFEKT-MURAWA 515954

el12 AKADEMIA 516146

el12 516145

EL-TECH 504216

eppram 507612

eTYLIN 514847

finndom 516033

finndom 516034

FIZJOLADY 514600

formWORKBOARD.com 516108

FRAKTAL BEAUTY 511308

freshNdope 512297

FUNKY WITCH 515339

G GNIECKI HOTEL & RESTAURANT 515885

G TOYS GALLERY 513065

GANG 507701

GARBARY 512130

GARDIA BROKER GRUPA PGG 515275

GeoRoute before you go out 514845

GIADA 516159

GIGANT 514552

GLYALTON 515661

H HEAT UNDERWEAR SPAIN 515387

HEWRA 509383

HOGER 516183

HOUSE OF CARS 514575

HUGE THING 513533

HUGE THING 513534

Ibuprom Effect żel 514444

Ibuprom Effect 514442

Idly’s 514595

INFLUEDANCER WYTAŃCZ SWOJĄ KARIERĘ 515362

Inovo Consulting 513992

Inovo Venture Partners 513991

Inovo 513990

JEŻ 516315

Joy Day 516143

KALITHEA 515996

KAMIENIARZ-WARSZAWSKI 515530

KARTOFLISKO 515307

KEJA BLUE 501491

KIELCE Ketchup Extra Kielecki PIKANTNY  
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 514208

KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji  
od 1959 r. Idealny do kanapek :)  
BEZ KONSERWANTÓW 514209

Kierunek ECO 512858

Kleerfast 514607

KOMAROX 513631

KOTWICA KOŁOBRZEG 511662

LAVIT NATURAL 510534

lazur c 514764

LIME LINE 4F SPORT SUPPORT 515968

Livio plus 509184
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M LOS MEJORES 516142

m MEZZE hummus & falafel 515981

MARCYŚ MILK 514717

MasterProf 515246

MAXIGRA 515232

Neuroterminal 514498

NEUROTERMINAL 514526

OBJETS NOMADES 506785

PAKA GOFRAKA MTM 515337

PAN BORÓWKA 515555

PESZKO 516138

PF PASZKÓW FARMA DOBRO Z NATURY 515110

PGH POLSKA GRUPA HOTELOWA 515946

Piwo regionalne ZAKOPIANKA 510737

PNEUMATIG 516013

Po krakosku RESTAURACJA 515945

PODKOMORZY 516316

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY PZM 515934

pure4me by zdrovit 514503

Pureshore 514606

PYSKATY ZAMSZ 515970

PZM POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY 515936

PZM 515935

QBB 516059

Rajd Polski FEEL THE GRAVEL 515940

Rally Poland FEEL THE GRAVEL 515939

RASZKA SPORT 509949

RECA SOLAR 515919

REYMONT 516318

RN GROUP 515759

ROLKI 516018

RÓŻOWY POCIĄG 515947

RSMP RAJDOWE SAMOCHODOWE  
MISTRZOSTWA POLSKI 515941

RYBNICKI SZNYCEL specjał restauracji 514506

S SKB 515221

SARMACKA 506431

SEAFOOD STATION 511092

Self-monitorYourDiet 515639

SHUK mezze & bar 515983

SIQUARTZ 514520

SmartGuzik 515605

smartHOME 510955

SOKOŁÓW Kiełbaski Polskie POLECANE NA  
GRILLA BEZ BARWNIKÓW PRODUKT  
BEZGLUTENOWY PL-105-208 513411

SPECTOWER 516173

SpectraMed cannabis therapy 516934

SpeedUp VENTURE CAPITAL GROUP 513531

STACYJKOWO 514513

Sunny Honey 507360

SUSHI KING 515955

SUSHI POKE GO 509091

SushiTU 515907

V V VICTORIA VYNN BOOST BASE  
NAIL REPAIR 500771

Vector 516011

Velvet Home 516066

VITO & BELLA 514864

VOLETO 515223

WARTOŚCIOWE SZKOŁY 515126

WESTERN CAMP RESORT 503907

WIELKOPOLSKA DOLINA ENERGII 513786

WOOD GRAIN 514051

XEMAR 515373

YPC 516030

ZDALNA PRZYCHODNIA  
ARKADIUSZ KACAŁA 515937



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.

368141 A AMYLON (2020 07 01)
CFE: 05.05.19, 26.01.18, 26.04.15, 
27.05.01

29, 30

1063741 DUST IT (2020 06 29) 3
1377768 NCARE (2017 10 20, 2017 04 21) 9
1484586 Qlux IDEAS (2020 07 07)

CFE: 26.04.05, 27.05.09, 29.01.14 21
1527277 Alazani Valley (2020 06 24)

CFE: 28.05.00, 28.19.00 33, 35
1527683 TITAN (2020 07 27)

CFE: 15.07.04, 26.01.02, 27.05.17, 29.01.12 7, 8
1544816 (2020 07 08)

CFE: 26.01.02, 26.13.25, 28.03.00 31
1544830 Microwear (2020 05 21)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 9
1544837 KVALITEX (2019 11 19) 20, 24
1544850 vivid money (2020 05 14, 2020 02 17)

CFE: 27.05.09, 29.01.12 9, 36
1544864 Fokusin (2020 06 10, 2020 02 07)

CFE: 25.12.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12 5
1544875 oprandi & partner personnel consulting 

group (2020 06 24)
CFE: 26.04.02, 27.05.10 35

1544970 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02 38

1545009 (2020 02 26, 2019 09 01)
CFE: 26.13.25 35, 44

1545037 SAPERE (2020 06 26, 2019 12 27) 44
1545075 Runhe (2020 06 03)

CFE: 05.05.16, 27.05.01 5
1545082 IRICAR (2020 06 02, 2020 05 14) 5
1545114 OCEANCITY (2020 06 01)

CFE: 01.15.01, 26.01.01, 26.11.12, 
27.05.01, 28.03.00

29

1545156 m radio (2020 06 10, 2020 01 14)
CFE: 26.01.01, 29.01.12 35, 38, 41

1545157 DONGWU (2020 06 02)
CFE: 01.03.01, 27.05.17 2

1545190 I MACH (2020 04 03)
CFE: 15.01.17, 26.11.03, 27.03.15, 27.05.01 7

1545191 CEDEVITA (2020 05 29, 2020 04 09)
CFE: 27.05.02, 29.01.12 5, 30, 32

1545193 FLUKO (2020 04 03)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 7

1545206 su tai tai (2020 06 08)
CFE: 28.03.00 29

1545210 upax (2020 06 02)
CFE: 05.03.04, 27.05.01 2

1545215 #SuperCodeurs (2020 03 20)
CFE: 01.03.01, 04.05.05, 24.17.25, 
26.04.12, 29.01.15

9, 38, 41, 42

1545220 THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN  
Since 1918 (2020 01 28)
CFE: 26.04.03 33

1545248 GUIDESTAR (2020 05 29) 12
1545252 SEECIN (2020 07 13)

CFE: 27.05.17 21
1545253 (2020 04 03)

CFE: 28.03.00 31
1545288 (2020 05 19)

CFE: 28.03.00 9, 42
1545543 HIFULL (2020 04 16)

CFE: 25.05.01, 26.04.04, 27.05.24, 
29.01.12

1, 2, 17

1545546 bensta (2020 03 31, 2019 10 31)
CFE: 27.05.11, 29.01.12 20, 24, 35

1545558 Just Kawaii (2020 05 08, 2020 01 14)
CFE: 26.04.18, 27.03.01, 27.05.24 3, 16, 25

1545573 XGOLD (2020 06 16) 7, 8, 9
1545580 BRO (2020 06 25) 3
1545581 CUMARK (2020 06 03)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 9, 42
1545589 Omegle (2020 07 03) 38
1545591 ARCAS (2020 07 13, 2020 01 22) 9
1545604 Huaya Intelligence (2020 06 23)

CFE: 27.05.01 7
1545664 UVEYE (2020 03 08, 2019 09 26) 9, 41, 42
1545669 SXLX (2020 02 17)

CFE: 01.01.02, 26.01, 26.11.02, 27.05.11 9
1545720 HONGYUE (2020 05 28)

CFE: 28.03.00 21
1545754 BMEX (2020 04 30) 36
1545783 THE CELECTON  

(2020 05 14, 2020 04 24)
CFE: 07.05.05, 27.05.11, 29.01.12 36

1545817 LEMAX (2020 05 25)
CFE: 03.01.01, 26.04.15, 
27.05.17, 29.01.12

11, 35, 37

1545864 MISS FIT (2020 05 15)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.13 25, 35

1545868 LIS (2020 02 05)
CFE: 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12 7, 9
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1545875 PSORIODERM  
(2020 02 06, 2019 08 22)

3, 5, 9, 10, 44

1545879 UNCLE IVAN (2020 06 03)
CFE: 01.03.02, 02.01.01, 25.01.06, 
27.05.24, 29.01.15

29, 30

1545887 JAPAN TRAVEL PLANNER  
(2020 06 03, 2020 04 03)
CFE: 06.01.04, 18.05.01, 26.01.18, 29.01.04 39

1545900 SUDBURG (2020 04 29)
CFE: 26.01.18, 26.13.25, 27.05.10 7, 12



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

1  1545543 

2  1545157, 1545210, 1545543 

3  1063741, 1545558, 1545580, 1545875 

5  1544864, 1545075, 1545082, 1545191, 1545875 

7  1527683, 1545190, 1545193, 1545573, 1545604, 1545868, 1545900 

8  1527683, 1545573 

9  1377768, 1544830, 1544850, 1545215, 1545288, 1545573, 1545581,
 1545591, 1545664, 1545669, 1545868, 1545875 

10  1545875 

11  1545817 

12  1545248, 1545900 

16  1545558 

17  1545543 

20  1544837, 1545546 

21  1484586, 1545252, 1545720 

24  1544837, 1545546 

25  1545558, 1545864 

29  368141, 1545114, 1545206, 1545879 

30  368141, 1545191, 1545879 

31  1544816, 1545253 

32  1545191 

33  1527277, 1545220 

35  1527277, 1544875, 1545009, 1545156, 1545546, 1545817, 1545864 

36  1544850, 1545754, 1545783 

37  1545817 

38  1544970, 1545156, 1545215, 1545589 

39  1545887 

41  1545156, 1545215, 1545664 

42  1545215, 1545288, 1545581, 1545664 

44  1545009, 1545037, 1545875



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.

494294 STO SE & Co. KGaA
2019 12 09 2, 19, 35

503203 STOWARZYSZENIE KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI
2020 01 21 16, 35, 36, 39, 41, 

43, 45
503204 STOWARZYSZENIE KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI
2020 01 21 16, 35, 36, 39, 41, 

43, 45
505338 FALUBAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2020 02 14 9, 14, 18, 24, 25, 26, 

28, 32, 35, 37, 41

505417 SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2020 02 12 5, 25

510392 OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 07 20 3, 5

511319 BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK ÜRÜNLER TEMIZLIK 
INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI
2020 07 24 5

514474 ILUMINACJA NOWA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 08 10 9, 35, 38, 41

513087 GAŁAN MICHAŁ
2020 08 12 3, 25, 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

20/2020 43 511405

(540) (znak graficzny)
(540)

(540) (znak graficzny)
(540)
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