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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 19 października 2020 r. Nr ZT42

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) 463292 (220) 2016 10 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) (znak słowny)
(540) GRAND BAZAR
(510), (511) 35 usługi w zakresie badań rynku i opinii pu-
blicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania w działalności handlowej 
i usługi doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wy-
najmu nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w za-
kresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 39 usługi trans-
portowe, usługi w zakresie pakowania i składowania towa-
rów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu na rzecz 
osób trzecich.

(210) 499075 (220) 2019 04 23
(731) BIBELOFT SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 09.01.10
(510), (511) 35 sprzedaż mebli, sprzętu oświetleniowego, 
pozostałych artykułów użytku domowego, kwiatów, roślin, 
nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla 
zwierząt, wyrobów tekstylnych, bielizny.

(210) 502601 (220) 2019 07 22
(731) ASKADO GROUP LTD, Rotherham, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ak AUTOKLASA Nowy sposób kupowania 

samochodów

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, 35 promocja sprzedaży dla osób 
trzecich.

(210) 503831 (220) 2019 08 27
(731) TEDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simple Beauty

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 3 mydła, mydło perfumowane, mydło do gole-
nia, mydła toaletowe, mydła kosmetyczne, mydła w płynie, 
mydła w płynie do kąpieli, mydła w kremie, mydła do prania, 
płyny do kąpieli, sole do kąpieli, szampony, szampony prze-
ciwłupieżowe, szampony koloryzujące, preparaty do włosów, 
olejki do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów, płu-
kanki do włosów, farby do włosów, pianki do włosów, pian-
ki do stylizacji włosów, pianki ochronne do włosów, lakiery 
do włosów, kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, kredki 
do oczu, cienie do powiek, szminki do ust, szminki blokujące 
promieniowanie słoneczne, błyszczyki do ust, kredki do ust, 
kredki do makijażu, kredki kosmetyczne, tusze do rzęs, maski 
kosmetyczne, lakiery do paznokci, zmywacze lakieru do pa-
znokci, emalia do paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, 
preparaty przeciwsłoneczne, preparaty do opalania, kremy 
i balsamy do opalania, olejki do opalania, kremy do ciała, 
kremy do twarzy, pianki do golenia, żele do golenia, kremy 
do golenia, preparaty do depilacji i golenia, płyny po goleniu, 
barwniki do brody, wosk do wąsów, woda toaletowa, woda 
kolońska, woda perfumowana, woda lawendowa, dezodo-
ranty i antyperspiranty, perfumy, wosk do depilacji, maski ko-
smetyczne, pasta do zębów, nielecznicze płyny do płukania 
ust, chusteczki perfumowane, nawilżane chusteczki kosme-
tyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 
saszetki perfumowane, detergenty do użytku domowego, 
preparaty do czyszczenia szkła, 16 chusteczki higieniczne.

(210) 503995 (220) 2019 08 30
(731) URBAŃSKI MACIEJ JAKUB CONTROLOGIC, Dobrzeń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ControLogic

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.04.01
(510), (511) 7 maszyny przemysłowe, 42 opracowywanie 
analiz i projektów technicznych, usługi inżynierskie, usługi 
programowania, badania i opracowania konstrukcji innowa-
cyjnych.



Nr  ZT42/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

(210) 504414 (220) 2019 09 13
(731) Bezzerwizzer Nordic ApS, Hvidovre, DK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIEM LEPIEJ

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, mecha-
nizmy na monety do urządzeń uruchamianych monetami 
(automaty sprzedające), kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie, 
aplikacje do pobrania, gaśnice, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby 
choinkowe, 41 nauczanie, organizowanie szkoleń, kształce-
nie, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, udo-
stępnianie gier komputerowych on-line.

(210) 505642 (220) 2019 10 15
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) MĘSKIE WINO
(510), (511) 33 wina, wina gronowe, wina owocowe, wina 
smakowe i aromatyzowane, wina musujące, 35 reklama, usłu-
gi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług 
za pośrednictwem rozrywki online i poprzez udostępnianie 
treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizo-
wanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, 
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napo-
jów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła 
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, 
szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względ-
nie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie 
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dys-
trybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych.

(210) 505643 (220) 2019 10 15
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) MĘSKA RZECZ MĘSKIE WINO
(510), (511) 33 wina, wina gronowe, wina owocowe, wina 
smakowe i aromatyzowane, wina musujące, 35 reklama, usłu-
gi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług 
za pośrednictwem rozrywki online i poprzez udostępnianie 
treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizo-
wanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 

zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, 
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napo-
jów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła 
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, 
szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względ-
nie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie 
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dys-
trybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych.

(210) 506552 (220) 2019 11 07
(731) SABELA RENATA ANNA SOUL TRAVEL,  

 Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soul Travel

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39  organizacja turystyki, mianowicie organiza-
cja wypraw i fotoekspedycji w różne miejsca na świecie.

(210) 507225 (220) 2019 11 26
(731) KRYSIK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJERODZINNE.PL odpowiedzialny biznes

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, opinie i ekspertyzy w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe związa-
ne z prowadzeniem rachunkowości, księgowość i audyt, 
38 usługi w zakresie zapewnienie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, udostępnianie serwisów on-line, 
w tym blogów, 45 usługi prawne, doradztwo prawne w za-
kresie prawa podatkowego.

(210) 507229 (220) 2019 11 26
(731) KRYSIK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, opinie i ekspertyzy w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe związa-
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ne z prowadzeniem rachunkowości, księgowość i audyt, 
38 usługi w zakresie zapewnienie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, udostępnianie serwisów on-line, 
w tym blogów, 45 usługi prawne, doradztwo prawne w za-
kresie prawa podatkowego.

(210) 509204 (220) 2020 01 20
(731) ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) ZAHIR. WE MAKE TASTY FOOD
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub kartonu, 
30 kanapki, mięso zapiekane w cieście, placki, przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), tortille, 43 bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 511331 (220) 2020 03 12
(731) VELOMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.04
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z akce-
soriami do rowerów, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej: rowerów, części rowerowych, akcesoriów rowe-
rowych, ram rowerowych, kół rowerowych, amortyzatorów 
rowerowych, ubrań rowerowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, usługi handlu 
detalicznego związane z rowerami, 37 naprawa rowerów, 
naprawa i konserwacja rowerów, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą rowerów, 39 wypożyczanie rowerów, 
udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania 
rowerów, usługi współdzielenia rowerów, 41 organizowanie 
wyścigów rowerowych, organizowanie imprez rowerowych, 
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów 
rowerowych, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie 
edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, 
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sporto-
wych, wynajem sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu 
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, zawody spor-
towe (organizowanie -), 45 wynajem kasków rowerowych.

(210) 511711 (220) 2020 03 20
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela 

(540) (znak słowny)
(540) WHITE OPAL
(510), (511) 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 kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży pro-
duktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji 
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 511712 (220) 2020 03 20
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela 

(540) (znak słowny)
(540) REGAL STONE
(510), (511) 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 kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży pro-
duktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji 
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
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(210) 512028 (220) 2020 03 27
(731) TRELA KATARZYNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORÓWKA AMERYKAŃSKA Z POLSKI Dolina Borówki 

ŁUBNICE I OKOLICE

(531) 05.03.15, 05.07.09, 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, powidła, jogurty, owoce suszo-
ne, owoce mrożone, przeciery owocowe będące musami, 
31 owoce świeże, 32 napoje owocowe, soki owocowe, soki 
przecierowe, soki wyciskane.

(210) 512263 (220) 2020 04 03
(731) PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGEMENT KRAKÓW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) do designer outlet Kraków

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.12, 
24.17.05

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do opty-
malizacji organizacji i zarządzania w zakresie centrów han-
dlowych i sklepów handlu detalicznego, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów, centrów han-
dlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlowego, 
mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing, 
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi 
pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowa-
nie i organizacja imprez reklamowych, planowanie (pomoc) 
przy zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu 
detalicznego i centrów handlowych i kompleksów handlo-
wych, sporządzanie analiz rynkowych dla handlu detaliczne-
go, usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie sprzedaży 
detalicznej i dystrybucji produktów, publikowanie tekstów 
reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo w kwe-
stiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie sklepów 
handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlowych, cen-

trów i kompleksów handlowych, usługi badawcze i fideliza-
cji klienta poprzez reklamę drogą pocztową (mailing), usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
organizacja, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży 
i programów wspierających sprzedaż, mianowicie plano-
wanie i przeprowadzanie działań reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
pokazów mody do celów reklamowych i do celów promo-
cji sprzedaży, publikacja wyrobów drukami (także w posta-
ci elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, 
dekoracja wystaw sklepowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, pro-
mocja punktów sklepowych, centrów i pasaży handlowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, reklama korespondencyjna, kolpor-
taż próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja 
materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, 
zarządzanie działalnością gospodarczą punktów sprzedaży 
i centrów handlowych, prezentacja towarów i usług, pokazy 
towarów do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja 
transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicz-
nego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, 
również za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży, 
promocja sprzedaży towarów w sklepach, centrach handlo-
wych i pasażach handlowych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usługi han-
dlu detalicznego w zakresie tekstyliów domowych, łazien-
kowych i pościelowych i bielizny pościelowej, usługi handlu 
detalicznego w zakresie toreb, torebek, portmonetek i odzie-
ży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu deta-
licznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, 
usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów sporto-
wych i artykułów dla sportowców, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie produktów drogeryjnych i perfumeryjnych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie mebli, oświetlenia 
i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie przyborów kuchennych i wyrobów porce-
lanowych, wyrobów szklanych, sztućców, garnków i patelni, 
usługi handlu detalicznego w zakresie okularów, okularów 
przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieży dla niemowląt i dzieci, zaba-
wek dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci 
i wózków sportowych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń 
dla dzieci, fotelików bezpieczeństwa dla niemowląt i dzie-
ci do samochodów, artykułów higienicznych dla niemow-
ląt i małych dzieci, żywności dla niemowląt i małych dzieci 
i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi handlu de-
talicznego w zakresie towarów kempingowych i do użytku 
na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażo-
wych i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, 
wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmo-
wanie i dzierżawa lokali handlowych i sklepów, rozwijanie 
finansowe projektów w zakresie nieruchomości, usługi pod-
miotów odpowiedzialnych za budowę poprzez przygotowa-
nie budowy pod względem finansowym, administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansa-
mi, emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominko-
wych i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, planowanie, organizowanie i prowadzenie im-
prez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, wystawianie 
spektakli na żywo, organizowanie balów, loterii, konkursów 
piękności, przedstawień rozrywkowych i konkursów.
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(210) 512391 (220) 2020 04 09
(731) RV-EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do pa-
znokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznok-
cie, zmywacze do paznokci, 8 zestawy do manicure, zestawy 
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, obcinacze 
do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elek-
tryczne, polerki do paznokci, 41 organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, przekazywanie know-how, 44 manicure.

(210) 512426 (220) 2020 04 12
(731) LEDNIOWSKI GRZEGORZ MEDYCYNA,  

Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTORIUS.PL MEDICAL PROCEDURE

(531) 26.11.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 38 przesyłanie informacji i obrazów związanych 
z lekami, medycyną i higieną, transmisja informacji związa-
nych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, 
44 usługi lekarskie, usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi 
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wi-
zyt domowych.

(210) 512428 (220) 2020 04 09
(731) BE BIO ACTIVE COSMETIQS MIND NETWORK INSPIRE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

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

(531) 27.05.01, 05.05.02, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3  antyperspiranty [przybory toaletowe], artyku-
ły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i tabletki do pra-
nia, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemicz-

ne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego 
[pranie], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
cienie do powiek, detergenty inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, emul-
sje do twarzy i ciała, esencje eteryczne, farby do brody, farby 
i kremy koloryzujące do włosów, guma do włosów, henna, 
kadzidełka, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki, krem do butów, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, krochmal do prania, lakiery 
do paznokci, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycz-
nych, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpour-
ri, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydło do golenia, mydła przeciw potowe do stóp, naklejane 
ozdoby do paznokci, nabłyszczacze do włosów, neutralizato-
ry do trwalej ondulacji, odkamieniacze i preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego oraz podobnych osadów do użytku 
domowego, odświeżacze do ust w aerozolu, odświeżacze 
powietrza, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki do perfum i zapachów, naklejane ozdoby do pa-
znokci, olejki eteryczne, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki 
do brwi, pasty do butów, pasty do włosów, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, perfumy, pianki do włosów, piżmo 
[wyroby perfumeryjne], płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do spryski-
wania szyb, płyny do twarzy i ciała, płyny po goleniu, podkła-
dy i fluidy do makijażu, pomadki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia 
włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do opalania i po opalaniu, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, 
preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, 
preparaty do regeneracji i rewitalizacji włosów, preparaty 
do rozjaśniania włosów, preparaty do trwalej ondulacji, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do rzęs, 
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, pro-
dukty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfu-
meryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, 
roztwory do szorowania, rzęsy sztuczne, saszetki zapacho-
we do bielizny, serum, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, suche szampony, szampony, szminki, sztuczne 
paznokcie, środki antypoślizgowe do podłóg, środki czysz-
czące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszcze-
nia zębów, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i rtv, 
środki do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czysz-
czenia i konserwacji podłóg i mebli, środki do pielęgnacji 
jamy ustnej, środki do płukania i zmiękczania tkanin, środki 
wybielające do prania i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do usuwania lakierów, środki ścierne i polerskie, 
talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne do ciała, to-
niki kosmetyczne do twarzy, tusze do rzęs, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, woda kolońska, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, wosk do depilacji, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, żele do włosów, żele do wybielania 
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zębów, żele oczyszczające, żele pod prysznic, 35 handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, reklama, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów i ga-
dżetów reklamowych, udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, usługi marketingowe, 
usługi portalu internetowego poświęconego promocji ko-
smetyków, mody, zdrowia, higieny i diety, usługi reklamo-
we i promocyjne, usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi sprzedaży kosmetyków przez sklepy 
internetowe.

(210) 512715 (220) 2020 04 21
(731) M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.07.20, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, 
skóry i paznokci, preparaty do układania włosów, szampony, 
żele, pianki, dezodoranty, preparaty do golenia, wody toale-
towe, perfumy, farby i lakiery do włosów, mydła, 35 sprzedaż 
kosmetyków, artykułów toaletowych, sprzętu fryzjerskiego, 
urządzeń i artykułów służących do upiększania, prowadze-
nie akcji promowania działań z zakresu fryzjerstwa, usług 
kosmetycznych, upiększania ciała, wydawanie materiałów 
reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnianie, usłu-
gi w zakresie zarządzania i pomocy w zarządzaniu sieciami 
salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, fitness, upiększa-
jących, centrów ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi 
w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowanych w ce-
lach handlowych, usługi marketingowe i promocyjne, rekla-
ma, rekrutacja personelu, przedstawicielstwo handlowe firm 
zagranicznych w zakresie dystrybucji artykułów fryzjerskich, 
kosmetycznych, toaletowych, sprzętu i akcesoriów: fryzjer-
skich, kosmetycznych oraz służących do upiększania, usługi 
w zakresie franchisingu polegające na: prowadzeniu wspól-
nej działalności gospodarczej, pomocy w organizowaniu i za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, wspólnym budowaniu 
marki, 36 sponsorowanie finansowe, sponsorowanie imprez 
edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, wy-
darzeń i kampanii społecznych, organizacja zbiórki środków 
finansowych, organizowanie zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe 
i ekologiczne, organizowanie funduszy w celu wspierania 
rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji, po-
zyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie po-
trzebujących, finansowanie osób w trudnej sytuacji życiowej, 
organizowanie zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji 

szkoleniowych i informacyjnych, fundowanie stypendiów, 
nagród i zapomóg, inwestowanie funduszy na cele dobro-
czynne, 41 usługi w zakresie: kształcenia, poprawy kondycji 
fizycznej, rekreacji, rozrywki, organizowania szkoleń i kursów, 
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 
organizowanie pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, 
prowadzenie akademii sztuki fryzjerskiej, publikowanie tek-
stów, książek, materiałów edukacyjnych, publikacje on-line 
książek i periodyków, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników in-
formacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz 
programów radiowych i telewizyjnych, 44 usługi związane 
z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, kosmetycznych, spa, 
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania uro-
dy, usługi fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi 
wszczepiania włosów (implantacja), odbudowa włosów.

(210) 512935 (220) 2020 04 28
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAPITAŃSKI
(510), (511) 29 konserwowane warzywa, konserwowane 
owoce, produkty mleczne, produkty serowarskie, tłuszcze 
jadalne, oleje spożywcze, 30 keczup.

(210) 513369 (220) 2020 05 13
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus Lider technologii 5G

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.17, 26.04.18, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08

(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mo-
nety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwa-
rzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, 
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku 
lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geo-
dezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, oprogramowanie, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, do-
radztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, 
usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, 
składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych in-
formacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzy-
staniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycz-
nych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w za-
kresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania infor-
macji o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub tar-
gów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-
-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności 
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gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet 
w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych 
ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomuni-
kacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty 
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne 
i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarza-
nia, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub 
odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub repro-
dukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty 
telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy 
elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe 
pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi no-
śnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, opro-
gramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publika-
cje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputero-
wej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie kompute-
rowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umoż-
liwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, 
moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły łado-
walne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików mp3, 
odtwarzacze plików mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, 
przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty 
i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przy-
woławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, 
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do tele-
fonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, 
urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, tele-
foniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane 
w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek te-
lefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie 
do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elek-
tronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, 
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mi-
kroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne 
systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrzą-
dy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy 
do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty 
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne 
i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elek-
trooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akceso-
ria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany 
do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi 
oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części 
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu 
różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektroniczne-
go, usługa polegająca na prezentacji ofert usług interneto-
wych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi pro-
mowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, 
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, 
usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyj-
nych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych 
w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji 
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz da-
nych (prace biurowe), usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia, pośrednic-

two w zakresie sprzedaży usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w ener-
gię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprze-
daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, informacja 
o ww. usługach, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi 
kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w spra-
wach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, po-
średnictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podat-
kowe, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieru-
chomościami, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające 
na umożliwieniu dostępu on-line do: zlecania usług, świadcze-
nia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów 
ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredyto-
wych, umów bankowych oraz otwierania rachunków banko-
wych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta 
bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostę-
pu do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności 
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórko-
wej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie 
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii 
komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów 
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmi-
syjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakre-
sie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastoso-
waniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elek-
tronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, 
telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów) oraz trans-
mitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i prze-
kazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: 
multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakre-
sie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń 
telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu 
on-line polegający na umożliwianiu dostępu do informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywa-
nia wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych 
informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie in-
formacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń, informacja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
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i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane 
z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. 
usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie naucza-
nia poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność spor-
towa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie 
prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystry-
bucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi me-
dyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 
45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.

(210) 513463 (220) 2020 05 14
(731) RATAJCZAK MAREK, Piasek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grillbox

(531) 11.01.09, 27.01.05, 29.01.08, 29.01.06
(510), (511) 21 zestaw jednorazowy do grilla.

(210) 513468 (220) 2020 05 15
(731) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW

(531) 26.04.04, 26.04.06, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, al-
bumy, afisze, plakaty, biurowe artykuły papiernicze, bloczki 
do pisania, bloki do pisania [listowe], broszury, chorągiewki 
papierowe, czasopisma [periodyki], drukowane materia-
ły szkoleniowe i instruktażowe, dzienniki, sportowe karty 
do kolekcjonowania, drukowane foldery informacyjne, fo-
tografie, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, 
kartki okolicznościowe, karty pocztowe, klej do materiałów 
piśmiennych lub do celów domowych, koperty [artykuły 
piśmienne], naklejki, nalepki, notatniki, notesy podręczne, 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki au-
tomatyczne, opakowania z tworzyw sztucznych, papierowe 
torebki do pakowania, papeteria, papier, papier listowy, pa-
pier srebrny, papier świecący, pieczęcie [stemple], pióra i dłu-
gopisy, prospekty, proporczyki z papieru, piórniki, pudełka 
na prezenty, papierowe pudełka do pakowania, papierowe 
identyfikatory imienne, segregatory, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, teczki papierowe, emblematy papierowe, 
torby papierowe, torby na prezenty, zakładki, zakładki do ksią-
żek, zaproszenia, zeszyty,papierowe teczki na dokumenty, 
35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
działalnością gospodarczą, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, impresariat w działalności artystycznej, 
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlo-

wa, organizowanie targów handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych, organizacja wystaw do celów 
reklamowych, organizowanie aukcji, usługi w zakresie pro-
mocji, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie rolnictwa 
ekologicznego oraz produktów regionalnych, promowa-
nie wyrobów sztuki regionalnej, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji towarów, usługi w zakresie pokazów towarów, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi zarządzania da-
nymi, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi 
promocyjne i reklamowe, wynajmowanie powierzchni re-
klamowych, zamieszczanie ogłoszeń na rzecz osób trzecich, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja 
prospektów do celów reklamowych, badania opinii publicz-
nej, badanie rynku, doradztwo biznesowe, usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprze-
dażny bezpośredniej i internet towarów produktów określa-
nych, jako produkty lokalne, regionalne lub towarów pro-
mujących województwo takich jak: pamiątki, płyty, płyty CD 
i DVD, karty magnetyczne, karty z pamięcią lub z mikropro-
cesorem, odzież, obuwie i nakrycia głowy, odzież sportowa, 
gry i zabawki, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, mate-
riały fotograficzne, karty pocztowe, fotografie, obrazy, wyro-
by artystyczne z metali szlachetnych, skóry, z imitacji skóry, 
wyroby z drewna, bursztynu, z tworzyw sztucznych, 41 usłu-
gi w zakresie kultury, edukacja [nauczanie], organizacja im-
prez rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, 
organizacja imprez w celach kulturalnych i artystycznych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie pre-
zentacji do celów kulturalnych, organizowanie konkursów, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizacja widowisk, organizacja koncertów, orga-
nizowanie festiwali, organizowanie festynów, organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie obozów sportowych, kultura fizyczna, infor-
macja o rekreacji, prowadzenie kursów edukacyjnych.

(210) 513998 (220) 2020 05 26
(731) PARUSZEWSKI PIOTR ECS, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowny)
(540) max-vent
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, metalowe krat-
ki wentylacyjne do budynków, 11 agregaty klimatyzacyj-
ne, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i maszyny 
do czyszczenia powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdat-
niania powietrza, aparaty jonizujące do czyszczenia po-
wietrza, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne 
instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne do klimatyzacji, centralne 
urządzenie klimatyzacyjne, domowe oczyszczacze powie-
trza, domowe urządzenia klimatyzacyjne, filtry do instala-
cji przemysłowych, filtry do powietrza, filtry do odsysaczy 
dymu, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i czyszczenia powietrza, instalacje i urządzenia 
do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia wentyla-
cyjne [klimatyzacyjne], instalacje wentylacyjne, instalacje 
wentylacyjne do kuchni, przemysłowe urządzenia wentyla-
cyjne, sterylizatory powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), urządzenie chłodnicze, urzą-
dzenie centralnego ogrzewania, urządzenie chłodnicze 
do użytku komercyjnego, urządzenie chłodzące, urządze-
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nie do przepływu powietrza, urządzenie do napowietrzania-
,urządzenia do wentylacji, części i wyposażenie do instalacji 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i chłod-
niczych, aparatura do czyszczenia powietrza, aparatura 
do uzdatniania powietrza, aparatura do wentylacji, wymien-
niki ciepła, cześci do automatycznych urzadzeń chłodni-
czych, sterylizatory powietrza, 19 elementy niemetalowe dla 
budownictwa, łuki z materiałów niemetalowych, materiały 
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budow-
lane (nie z metalu), niemetalowe klapki wentylatorów do bu-
dynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, 
obejmujące kanały wentylacyjne, niemetalowe, obejmujące 
kanały wentylacyjne, niemetalowe, do połączeń HVAC, złą-
cza wentylacyjne w ziemi (niemetalowe -).

(210) 514290 (220) 2020 06 02
(731) HYPE ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HYPE ME
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie kom-
puterowe, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], oprogramowanie komputerowe do przesy-
łania danych, oprogramowanie komputerowe do handlu 
elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe 
do nagrywania dźwięku, komputerowe oprogramowanie 
do celów rozrywkowych, nagrania audio i wideo, nagrania 
dźwiękowe, nagrania multimedialne, 35 promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, reklama i marketing, usługi reklamo-
we za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe i marke-
tingowe online, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, usługi współpracy z blogerami, usługi 
w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi han-
dlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycz-
nymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi 
publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
przetwarzanie danych, udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, organizacja webinariów, usługi rozryw-
kowe, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi 
rozrywkowe w formie wideo, usługi rozrywkowe udostęp-
niane dzięki strumieniom online, produkcja rozrywki audio, 
produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań audiowizualnych, udostępnianie rozrywki 
wideo za pomocą strony internetowej, 42 oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], przechowywanie danych online, hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, hosting stron inter-
netowych, hosting aplikacji mobilnych, hosting treści multi-
medialnych dla osób trzecich.

(210) 514294 (220) 2020 06 02
(731) POPULARNA RYBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Popularna Ryba Fish and Seafood

(531) 03.09.01, 26.04.15, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ryby, 
filety rybne, homary nieżywe, ikra rybia przetworzona, ka-
wior, konserwowane ryby, konserwy rybne, krewetki [nie-
żywe], krewetki różowe [nieżywe], langusty, nieżywe, łosoś, 
nieżywy, małże (mięczaki) nieżywe, ostrygi, nieżywe, potra-
wy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, skorupiaki 
nieżywe, śledzie, nieżywe, tuńczyk, nieżywy, żywność przy-
gotowywana z ryb.

(210) 514296 (220) 2020 06 02
(731) MÜHLEMATTER THOMAS DRAGONBANE CREATION, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGONBANE CREATION

(531) 04.01.04, 27.05.05
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja wido-
wisk, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, usługi edycji wideo na po-
trzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
graficzne, tworzenie platform komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, styli-
zacja (wzornictwo przemysłowe], opracowywanie projektów 
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], tworze-
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, platfor-
ma jako usługa (PaaS].

(210) 514298 (220) 2020 06 02
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4F FUEL
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(531) 27.07.17, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, herbata dla astma-
tyków, koktajle białkowe, l-karnityna na utratę wagi, miesza-
ne preparaty witaminowe, musujące tabletki witaminowe, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienni-
ki posiłków, odżywcze suplementy diety, pastylki do ssania 
z dodatkiem cynku, pieczywo dla diabetyków, preparaty 
dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne i odżywcze, pre-
paraty multiwitaminowe, preparaty witaminowe, probiotyki 
(suplementy), przeciwutleniacze, przeciwutleniające suple-
menty, pyłek pszczeli do użytku nutraceutycznego, słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, sole wód mineral-
nych, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszko-
wanym białkiem, suplementy prebiotyczne, suplementy zio-
łowe, suplementy żywnościowe, sztuczna herbata [do użytku 
leczniczego], środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, żelki witaminowe, żywność dla niemowląt, żywność lio-
filizowana przystosowana do celów medycznych, 21 butelki 
shakery sprzedawane puste, naczynia do mieszania koktajli 
[shakery], naczynia do mieszania koktajli [shakery], pojemniki 
do napojów, pojemniki do użytku domowego, zastawa stoło-
wa, przybory kuchenne i pojemniki, 29 buliony, drób, dżemy, 
ekstrakty mięsne, galaretki, głęboko mrożone dania warzyw-
ne, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów 
[hampen], gotowane owoce, gotowe dania z mięsa, gotowe 
posiłki gotowane składające się głównie z indyka, gotowe po-
siłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] 
kurczaka, gulasze, jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, kurczak te-
riyaki, masło arachidowe, mięso i wędliny, mięso i wyroby 
mięsne, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, nabiał 
i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], oleje 
i tłuszcze jadalne, owoce konserwowane, parzona zupa z ja-
jek, pasta arachidowa, potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
warzyw strączkowych, przetworzone owoce, grzyby, warzy-
wa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, przystawki gotowe 
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców mo-
rza, ryby, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, sałatka cezar, 
sałatki gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki wa-
rzywne, sałatki z roślin strączkowych, sashimi, serwatka, skrzy-
dełka kurczaka, surimi, suszona serwatka, suszone owoce, taji-
ne [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], tłuszcze jadalne, 
ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa mrożone, wa-
rzywa suszone, zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s 
pie), zupy, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 30 chleb, ciastka, 
cukier, miód, melasa, czekolada, herbata, kakao, kawa, kawa 
nienaturalna, lody, lód [zamarznięta woda], makarony, mąka, 
ocet, potrawy z makaronu, preparaty zbożowe, przekąski 
na bazie zbóż, przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane 
z muesli, przyprawy, przyprawy korzenne, ryż, sorbety [lody], 
sosy, sosy do makaronów, sól, świeży makaron, wyroby cukier-
nicze, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła konserwowane, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje dla sportowców, napoje 

proteinowe, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, piwo, soki owocowe [napoje], syropy do spo-
rządzania napojów na bazie serwatki, syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, wody mineralne 
i gazowane.

(210) 515029 (220) 2020 06 22
(731) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) MASTERBULL
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, preparaty witaminowe i mineralne, 31 preparaty 
spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze 
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt.

(210) 515335 (220) 2020 06 29
(731) FUNDACJA FILMOWA WARSZAWA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Letnia Akademia Filmowa

(531) 01.03.01, 01.03.08, 01.03.10, 03.05.05, 03.05.24, 27.05.01, 
26.02.01, 26.11.08

(510), (511) 41 organizowanie festiwali.

(210) 515989 (220) 2020 07 13
(731) METROPOLIS DESIGN HOTEL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) THE EDGE
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelami, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, reklama, 43 usługi hotelowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w hotelach, motelach, 
pensjonatach, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, hotele, motele, pensjonaty.

(210) 516026 (220) 2020 07 13
(731) METROPOLIS DESIGN HOTEL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) EGO
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelami, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, reklama, 43 usługi hotelowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w hotelach, motelach, 
pensjonatach, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, hotele, motele, pensjonaty.
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(210) 516079 (220) 2020 07 15
(731) 7STONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKO BELLE

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, bazy zapachowe 
do perfum, ekstrakty kwiatowe do perfum, olejki eteryczne 
i aromatyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, produkty 
kosmetyczne.

(210) 516084 (220) 2020 07 15
(731) 7STONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) MOKOBELLE
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, bazy zapachowe 
do perfum, ekstrakty kwiatowe do perfum, olejki eteryczne 
i aromatyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, produkty 
kosmetyczne.

(210) 516129 (220) 2020 07 16
(731) MCKEEN-BEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mc KEEN-BEEF

(531) 03.06.06, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 wołowina, mięso świeże, mięso mrożone, 
mięso paczkowane, 40 ubój zwierząt.

(210) 516160 (220) 2020 07 17
(731) BORKOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) k r e a t y w n y k s i ę g o w y 1 + 1 = 1 1

(531) 24.17.06, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.17, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych.

(210) 516190 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONE TARGI BRANŻY KAMIENIARSKIEJ

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-
wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-
moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-
czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
usługi wydawnicze.

(210) 516220 (220) 2020 07 20
(731) ACCOMODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eBMS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.01
(510), (511) 42 zdalny monitoring powietrzny związany z ba-
daniami naukowymi, zdalny monitoring powietrzny związa-
ny z badaniami środowiska, zdalny monitoring parametrów 
fizycznych związanych ze sprzętem komputerowym i me-
dycznym.

(210) 516246 (220) 2020 07 21
(731) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo
(540) (znak słowny)
(540) EMIX
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, środki żelujące, środki żelu-
jące do produktów spożywczych, mieszaniny organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, 29 galaretki 
w proszku, galaretki owocowe w proszku, galaretki wegeta-
riańskie w proszku, bita śmietana w proszku (śnieżka), mle-
ko w proszku, żelatyna spożywcza, fondy, ekstrakty mięsne, 
groch łuskany, groch żółty dzielony, fasola, orzechy jadalne, 
orzechy łuskane, orzechy suszone, migdały przetworzone, 
wiórki kokosowe, słonecznik łuskany, przetworzone nasiona 
dyni, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), suszone warzywa, warzy-
wa liofilizowane, warzywa przetworzone, suszone owoce, 
produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie suszonych 
owoców, mieszanki suszonych owoców, mieszanki owoców 
i orzechów, rodzynki, suszona żurawina, suszone morele, 
suszone śliwki, mak, mieszanki warzywne, mieszanki suszo-
nych warzyw i kasz, w których głównym składnikiem są su-
szone warzywa, dania do przyrządzenia na bazie suszonych 
warzyw i kasz, w których głównym składnikiem są suszone 
warzywa, lunch w pudełku do przyrządzenia składający się 
z suszonych warzyw i kaszy, w których głównym składnikiem 
są suszone warzywa, dodatki do dań składające się z suszo-
nych warzyw i kasz do przyrządzenia, w których głównym 
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składnikiem są suszone warzywa, mieszanki ryżu i suszonych 
warzyw, w których głównym składnikiem są suszone warzy-
wa, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, 
koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, 
koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
30 budyń w proszku, lody w proszku, koncentraty do lodów, 
sorbety w proszku, kisiel w proszku, preparaty usztywniające 
do bitej śmietany, proszek do pieczenia, cukier puder, cukier 
wanilinowy, kakao, kakao w proszku, napoje na bazie kakao, 
napoje w proszku zawierające kakao, czekolada w proszku, 
napoje czekoladowe w proszku, drożdże instant, naleśniki 
w proszku, mieszanka do ciasta, ciasta w proszku, mieszan-
ka do ciastek, ciastka w proszku, muffiny w proszku, gofry 
w proszku, biszkopty w proszku, koncentraty pączków, kon-
centraty donatów, czekolada na polewy lub posypki, posypki 
dekoracyjne do ciast, tortów i deserów, polewy cukiernicze 
w proszku, polewy dekoracyjne w proszku do ciast, tortów 
i deserów, kremy czekoladowe, kremy dekoracyjne w prosz-
ku do ciast, tortów i deserów, soda oczyszczona [wodorowę-
glan sodu do pieczenia], skrobia, wyroby ze skrobi, preparaty 
skrobiowe wiążące sok owocowy, kukurydza prażona [po-
pcorn], zboża, artykuły spożywcze ze zbóż, produkty żywno-
ściowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
zboża przetworzone, ziarna przetworzone, przetworzone 
ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, suszone 
ziarna pełnego zboża, pieczywo w proszku, chleb w prosz-
ku, przekąski na bazie zbóż, kasze spożywcze, mieszanki 
kasz i suszonych warzyw, w których głównym składnikiem 
jest kasza, liofilizowane dania i potrawy których głównym 
składnikiem jest kasza, potrawy składające się głównie z ka-
szy, lunch w pudełku do przyrządzenia składający się z kaszy 
i suszonych warzyw, w którym głównym składnikiem jest ka-
sza, przetworzona gryka, jęczmień do spożycia przez ludzi, 
jęczmień łuskany, kasza perłowa, kasza perłowa [przetwo-
rzona], owies do spożycia przez ludzi, owies łuskany, owies 
przetworzony, produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty 
z otrębów do spożycia przez ludzi, ryż, mieszanki ryżu i suszo-
nych warzyw w których głównym składnikiem jest ryż, siemię 
lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], cynamon mielony 
[przyprawa], przyprawa do piernika, 31 płody rolne i z akwa-
kultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny suszone, jęcz-
mień, kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], nieprzetworzo-
na gryka, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone 
zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, otręby zbożowe, 
surowe i nieprzetworzone ziarna, surowe zboża [nieprzetwo-
rzone], nieprzetworzona fasola, 32 napoje w proszku, oranża-
da w proszku, koncentraty do granity i shake’ów.

(210) 516270 (220) 2020 07 21
(731) MERSKI RADCY PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e KONTROLLE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.02.16
(510), (511) 45 usługi monitorowania prawnego, usługi in-
formacji prawnej, usługi monitorowania prawnego, usługi 
wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, 
usługi w zakresie doradztwa prawnego, licencjonowanie baz 
danych [usługi prawne], licencjonowanie programów kom-
puterowych, licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, usługi doradcze związane z prawami konsu-
menta, usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publika-
cji oprogramowania, usługi prawne związane z roszczeniami 
z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne 
w zakresie procedur związanych z prawami własności prze-
mysłowej.

(210) 516278 (220) 2020 07 21
(731) PYTLARZ DARIUSZ P.P.H.U. ELEKTROMET, Szczekociny
(540) (znak słowny)
(540) ELEKTROMET
(510), (511) 8 przybory do manicure, pedicure, narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym.

(210) 516350 (220) 2020 07 23
(731) ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) CRASSDERM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, mi-
nerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mine-
ralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do sto-
sowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaga-
niu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, mate-
riały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów 
leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze 
produkty do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji uro-
dy, preparaty medyczne, medyczne kremy terapeutyczne, 
płyny medyczne do skóry, balsamy do użytku medycznego, 
plastry do celów medycznych, preparaty chemiczne do ce-
lów medycznych, środki nawilżające do użytku medyczne-
go, produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty 
higieniczne do użytku medycznego, dietetyczna żywność 
do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów me-
dycznych, suplementy diety do użytku medycznego, opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, kremy 
do rąk do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, krem chłodzący [cold 
cream] do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecz-
nicze, lecznicze kremy do skóry, kremy do użytku dermato-
logicznego, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy nawilżające 
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[preparaty farmaceutyczne], uniwersalne lecznicze kremy 
z antybiotykiem, kremy ziołowe do celów medycznych, kre-
my lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze kremy do stoso-
wania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, 
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, maści lecz-
nicze, maści o właściwościach leczniczych, maści do celów 
farmaceutycznych, maści lecznicze do stosowania na skórę, 
maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, 
preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje der-
matologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, 
żele do użytku dermatologicznego, preparaty farmaceu-
tyczne do użytku w dermatologii, środki przeciwdrobno-
ustrojowe pochodzenia naturalnego do użytku dermatolo-
gicznego, środki antymikrobowe do użytku dermatologicz-
nego, antybiotykowe produkty dermatologiczne, eliksiry 
na łuszczycę, farmaceutyczne płyny do skóry, toniki do skóry 
[lecznicze], lecznicze preparaty do leczenia skóry, preparaty 
farmakologiczne do pielęgnacji skóry, eliksiry do łagodzenia 
podrażnień skóry, kremy lecznicze do ochrony skóry, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny do pielę-
gnacji skóry [lecznicze], preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia chorób skóry, preparaty farmaceutyczne do nawilżania 
skóry podczas ciąży, preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
medycznych, produkty i preparaty farmaceutyczne do na-
wilżania skóry w trakcie ciąży.

(210) 516371 (220) 2020 07 23
(731) PACHOLCZYK ANGELIKA NDA - TECHNICS, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN TAXI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 24.17.24
(510), (511) 39 transport, transport pasażerski, organizowa-
nie podróży, organizowanie samochodowego transportu 
pasażerskiego, organizowanie transportu pasażerskiego, 
pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pa-
sażerów, transport drogowy pasażerów, transport lądowy 
pasażerów, transport pasażerów i ich bagażu, transport po-
dróżnych samochodem, transport podróżnych taksówką, 
usługi przewozu, usługi nawigacji transportu, wypożyczanie 
środków transportu, usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, usługi taksówek.

(210) 516375 (220) 2020 07 23
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O TWÓRZ DESIGN

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, za-
wiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej 
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi prze-
ciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznacze-
niu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 

16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: 
książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, infor-
matory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi 
płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi 
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu do: 
mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, pensjo-
natów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlo-
wo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: mate-
riały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne 
części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospo-
darczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii 
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, pre-
zentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktu-
alnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 516378 (220) 2020 07 23
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O TWÓRZ NOWE

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, za-
wiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej 
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi prze-
ciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznacze-
niu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 
16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: 
książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, infor-
matory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi 
płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi 
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu do: 
mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, pensjo-
natów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlo-
wo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: mate-
riały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne 
części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospo-
darczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii 
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, pre-
zentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez 
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telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktu-
alnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 516380 (220) 2020 07 23
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O TWÓRZ MOŻLIWOŚCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, za-
wiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej 
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi prze-
ciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznacze-
niu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 
16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: 
książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, infor-
matory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi 
płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi 
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu do: 
mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, pensjo-
natów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlo-
wo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: mate-
riały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne 
części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospo-
darczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii 
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, pre-
zentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktu-
alnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 516391 (220) 2020 07 23
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) heyah 01

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.15, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania 
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia te-
lefoniczne: aparaty telefoniczne, telefony przenośne, telefo-
ny komórkowe, zestawy głośno mówiące, słuchawki telefo-
niczne, przewody, sprzęt do korzystania z telefonu bez uży-
cia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, 
obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty 
telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pa-
mięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogra-
mowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe udostępniane za pośrednictwem Interne-
tu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, 
laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna 
aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia 
nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, 
aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki ra-
diowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie i programy komputerowe, programy 
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi usług telekomunikacyjnych, 16 papier, wyroby z papieru 
i tektury zawarte w tej klasie, wydawnictwa muzyczne, lite-
rackie i książkowe, programy imprez rozrywkowych, okładki 
płyt CD i DVD, kaset audio, wydawnictwa reklamowe, książki, 
czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atla-
sy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotogra-
fie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy: naklejki, 
nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupo-
ny papierowe, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi 
w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakre-
sie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, Internetu: usługi marketin-
gowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, pro-
mowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom za pośrednictwem punktów informacji konsu-
menckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobec-
nych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw 
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w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, prezentacja produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi po-
średnictwa sprzedaży urządzeń do nagrywania, przesyłania 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrzą-
dów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów te-
lefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefo-
nów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów gło-
śno mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, anten, baterii do telefonów, ładowarek, obudów do tele-
fonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców 
do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicz-
nych do automatów, kart telefonicznych do telefonów ko-
mórkowych, kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pa-
mięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, 
współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycz-
nych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, 
płyt DVD, programów komputerowych, komputerów prze-
nośnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, 
dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefo-
nicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej apara-
tury do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwa-
rzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji elek-
tronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne 
i wizualne, oprogramowania i programów komputerowych, 
oprogramowania i programów do mobilnych urządzeń ko-
munikacyjnych, oprogramowania i programów komputero-
wych do obsługi usług telekomunikacyjnych, materiałów pi-
śmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książko-
wych, książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków, 
afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, 
map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek 
okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, syste-
matyzacji pisemnych informacji za pośrednictwem sieci tele-
fonicznych, Internetu, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej 
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero-
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfro-
wo, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji 
o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostoso-
wanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi infor-
macji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w za-
kresie umożliwiania wymiany informacji 1 konwersacji w za-
kresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy 
w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycz-
nych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakre-
sie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, 
umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci telein-
formatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta 
za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Inter-
netu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem tele-
fonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finanso-
we, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finan-
sowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek 
środków finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekolo-
giczne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowlane, 
usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii infor-
macyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy maszyn i urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawy masztów, konstrukcji i sieci 
telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne, budowa masztów 
i konstrukcji telekomunikacyjnych, budowa sieci telekomuni-
kacyjnych, instalowanie i naprawa aparatów telefonicznych 
i osprzętu telefonicznego, urządzeń do nagrywania, przesy-

łania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nadajników te-
lekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi tele-
komunikacyjne zawarte w tej klasie, informacja o telekomu-
nikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii 
komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowo-
dów, łączność poprzez terminale komputerowe, przydziela-
nie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie 
dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednic-
twem telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci tele-
fonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń 
abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie 
przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, 
usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania 
i przekazywania informacji dotyczących bieżących wyda-
rzeń, usługi zbierania i przekazywania informacji lokalnej, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic-
twem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie 
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu sa-
telitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywa-
nia poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie 
urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych 
za pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitar-
nej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyj-
nych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, 
dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydziela-
nie dostępu do baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej lub 
cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicz-
nego: usługi transmisji danych z pamięci telefonów komór-
kowych na strony internetowe i ze stron internetowych 
do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych, Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, 
usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru, 
na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczone przez 
portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tek-
stowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem In-
ternetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
umożliwiania dostępu do plików danych zawierających 
utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefo-
niczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udo-
stępnianie obiektów telekomunikacyjnych: udzielanie i za-
pewnianie dostępu do oprogramowania i programów kom-
puterowych, baz danych, systemów teleinformatycznych: 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz 
reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinfor-
matycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 39 udzielanie informacji telefonicznych 
w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie 
usług w tym zakresie, magazynowanie elektronicznych no-
śników danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozryw-
ki: usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wy-
kładów, warsztatów, organizowanie i prowadzenie zawodów 
sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propa-
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gujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobroczyn-
nych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowa-
nie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w dzie-
dzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatur), 
polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, organi-
zowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycz-
nych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, lite-
ratury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji o im-
prezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, usługi 
informacji o edukacji, rekreacji, usługi klubów zdrowia, usługi 
klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi par-
ków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja na-
grań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacja elektroniczna on-line książek, periodyków, usługi wy-
dawnicze wydawnictw muzycznych, usługi komponowania 
muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audio-
wizualnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi repor-
terskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywa-
nie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie 
on-line, usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o eduka-
cji i szkoleniach w dziedzinie telekomunikacji, działalności 
gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, usługi pobierania 
i odtwarzania plików danych zawierających utwory muzycz-
ne i wizualne, 42 usługi w zakresie badań naukowych i tech-
nicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie 
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, admi-
nistrowanie oraz zarządzanie witrynami i stronami interneto-
wymi, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną i konwersja danych z formy elektronicznej z możliwo-
ścią edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmo-
wanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputero-
wych, udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzy-
skiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych, 
dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie 
serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie, ak-
tualizacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
i programów komputerowych, usługi projektowania syste-
mów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i mo-
dernizacja systemów komputerowych, usługi wdrażania sys-
temów komputerowych, usługi programowania komputero-
wego, projektowanie oprogramowania, leasing oprogramo-
wania i programów komputerowych, usługi udostępniania 
oprogramowania i programów komputerowych poprzez 
sieci komputerowe, wycena kosztów naprawy, usługi dorad-
cze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymie-
nionych usług.

(210) 516395 (220) 2020 07 23
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania 
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia te-
lefoniczne, aparaty telefoniczne, telefony przenośne, telefo-
ny komórkowe, zestawy głośno mówiące, słuchawki telefo-
niczne, przewody, sprzęt do korzystania z telefonu bez uży-
cia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, 
obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty 
telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pa-
mięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogra-
mowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe udostępniane za pośrednictwem Interne-
tu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, 
laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna 
aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia 
nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, 
aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki ra-
diowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie i programy komputerowe, programy 
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi usług telekomunikacyjnych, 16 papier, wyroby z papieru 
i tektury zawarte w tej klasie, wydawnictwa muzyczne, lite-
rackie i książkowe, programy imprez rozrywkowych, okładki 
płyt CD i DVD, kaset audio, wydawnictwa reklamowe, książki: 
czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atla-
sy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotogra-
fie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy: naklejki, 
nalepki: obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupo-
ny papierowe, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi 
w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakre-
sie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi marketin-
gowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, pro-
mowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom za pośrednictwem punktów informacji konsu-
menckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobec-
nych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych: pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych: komputerowe zarządza-
nie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych: publikowanie tekstów 
sponsorowanych: prezentacja produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży- detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi po-
średnictwa sprzedaży urządzeń do nagrywania, przesyłania 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrzą-
dów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów te-
lefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefo-
nów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów gło-
śno mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, anten, baterii do telefonów, ładowarek, obudów do tele-
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fonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców 
do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicz-
nych do automatów, kart telefonicznych do telefonów ko-
mórkowych, kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pa-
mięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, 
współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycz-
nych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, 
płyt DVD, programów komputerowych, komputerów prze-
nośnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, 
dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefo-
nicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej apara-
tury do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwa-
rzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji elek-
tronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne 
i wizualne, oprogramowania i programów komputerowych: 
oprogramowania i programów do mobilnych urządzeń ko-
munikacyjnych, oprogramowania i programów komputero-
wych do obsługi usług telekomunikacyjnych, materiałów pi-
śmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książko-
wych, książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków, 
afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, 
map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek 
okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, syste-
matyzacji pisemnych informacji za pośrednictwem sieci tele-
fonicznych, Internetu: usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej 
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero-
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfro-
wo, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji 
o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostoso-
wanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi infor-
macji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w za-
kresie umożliwiania wymiany informacji 1 konwersacji w za-
kresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy 
w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycz-
nych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakre-
sie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, 
umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci telein-
formatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta 
za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Inter-
netu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem tele-
fonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finanso-
we, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finan-
sowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek 
środków finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekolo-
giczne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowlane, 
usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii infor-
macyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy maszyn i urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawy masztów, konstrukcji i sieci 
telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne, budowa masztów 
i konstrukcji telekomunikacyjnych, budowa sieci telekomuni-
kacyjnych, instalowanie i naprawa aparatów telefonicznych 
i osprzętu telefonicznego, urządzeń do nagrywania, przesy-
łania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nadajników te-
lekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi tele-
komunikacyjne zawarte w tej klasie, informacja o telekomu-
nikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii 
komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowo-
dów, łączność poprzez terminale komputerowe, przydziela-
nie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie 
dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednic-
twem telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci tele-

fonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń 
abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie 
przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, 
usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania 
i przekazywania informacji dotyczących bieżących wyda-
rzeń, usługi zbierania i przekazywania informacji lokalnej, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic-
twem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie 
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu sa-
telitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywa-
nia poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie 
urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych 
za pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitar-
nej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyj-
nych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, 
dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydziela-
nie dostępu do baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej lub 
cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicz-
nego: usługi transmisji danych z pamięci telefonów komór-
kowych na strony internetowe i ze stron internetowych 
do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych, Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, 
usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru, 
na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczone przez 
portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tek-
stowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem In-
ternetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
umożliwiania dostępu do plików danych zawierających 
utwory muzyczne i wizualne, przedzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefo-
niczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udo-
stępnianie obiektów telekomunikacyjnych, udzielanie i za-
pewnianie dostępu do oprogramowania i programów kom-
puterowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz 
reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinfor-
matycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 39 udzielanie informacji telefonicznych 
w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie 
usług w tym zakresie, magazynowanie elektronicznych no-
śników danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozryw-
ki, usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wy-
kładów, warsztatów, organizowanie i prowadzenie zawodów 
sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propa-
gujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobroczyn-
nych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowa-
nie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w dzie-
dzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, 
polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, organi-
zowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycz-
nych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, lite-
ratury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji o im-
prezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, usługi 
informacji o edukacji, rekreacji: usługi klubów zdrowia, usługi 
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klubów rozrywkowych: usługi klubów nocnych, usługi par-
ków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja na-
grań audiowizualnych: usługi wydawnicze: publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacja elektroniczna on-line książek, periodyków, usługi wy-
dawnicze wydawnictw muzycznych, usługi komponowania 
muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audio-
wizualnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi repor-
terskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywa-
nie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie 
on-line, usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o eduka-
cji i szkoleniach w dziedzinie telekomunikacji, działalności 
gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, usługi pobierania 
i odtwarzania plików danych zawierających utwory muzycz-
ne i wizualne, 42 usługi w zakresie badań naukowych i tech-
nicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowi-
cie tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami i strona-
mi internetowymi, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektro-
nicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na ser-
werach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów 
i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów stron in-
ternetowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefo-
nów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek interneto-
wych, wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje, konser-
wacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożycza-
nie oprogramowania i programów komputerowych, usługi 
projektowania systemów komputerowych, projektowanie, 
serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, 
usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi progra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowa-
nia, leasing oprogramowania i programów komputerowych, 
usługi udostępniania oprogramowania i programów kom-
puterowych poprzez sieci komputerowe, wycena kosztów 
naprawy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 516397 (220) 2020 07 24
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Baika-Sun
(510), (511) 3 kosmetyki łagodzące podrażnienia skóry, ko-
smetyki wspomagające regenerację naskórka, kosmetyki 
w postaci żeli, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki w postaci 
kremów, pianki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], balsamy po opalaniu, kremy po opalaniu [do użytku 
kosmetycznego], mleczko po opalaniu, środki nawilżające 
po opalaniu, żele po opalaniu [kosmetyki], olejki do nawil-
żania skóry po opalaniu, kremy, emulsje i żele nawilżające, 
żele do ciała, żele do opalania, nielecznicze balsamy, kremy 
kojące do użytku kosmetycznego, kremy nielecznicze, żele 
do użytku kosmetycznego, żele nawilżające [kosmetyki], ko-
smetyki łagodzące oparzenia słoneczne, kosmetyki łagodzą-
ce oparzenia termiczne, kosmetyki łagodzące odparzenia, 
kosmetyki na otarcia i podrażnienia skóry, 5 preparaty łago-
dzące otarcia, lecznicze żele do ciała, żele do ciała do użyt-
ku farmaceutycznego, żele do stosowania miejscowego 
do użytku medycznego i terapeutycznego, żele do użytku 

dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, 
żele stosowane miejscowo do udzielania pierwszej pomo-
cy, leki dla ludzi, suplementy diety, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, balsamy do użytku medycznego, balsamy 
przeciwbólowe, balsamy zawierające substancje lecznicze, 
lecznicze balsamy, emulsje do rąk zawierające substancje 
lecznicze, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
kremy lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, leczni-
cze kremy do ciała, kremy uśmierzające ból, kremy przeciw 
swędzeniu, miejscowe kremy znieczulające, lecznicze kre-
my do stosowania po wystawieniu na działanie promieni 
słonecznych, preparaty łagodzące podrażnienia, preparaty 
wspomagające regeneracje naskórka, preparaty łagodzące, 
preparaty farmaceutyczne w postaci żeli, lek łagodzący ob-
jawy alergii, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne do regeneracji tkanek, kremy do użytku 
dermatologicznego, kremy ziołowe do celów medycz-
nych, żele antybakteryjne, żele przeciwzapalne, preparaty 
na oparzenia słoneczne, preparaty na odparzenia, preparaty 
na oparzenia termiczne.

(210) 516412 (220) 2020 07 24
(731) GORCZYCA IZABELLA NO BELL, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) nobell
(510), (511) 41 edukacja, edukacja przedszkolna, edukacja 
sportowa, edukacja dorosłych, edukacja językowa, edu-
kacja zawodowa, edukacja [nauczanie], usługi przedszkoli 
[edukacja], budowanie zespołu (edukacja), doradztwo za-
wodowe [edukacja], wyższe uczelnie [edukacja], organizacja 
egzaminów [edukacja], usługi szkół [edukacja], sympozja 
związane z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych lu-
dzi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizowanie semi-
nariów związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], usługi edukacyjne, szkolenia 
edukacyjne, seminaria edukacyjne, usługi edukacji bizne-
sowej, edukacyjne usługi doradcze, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publi-
kowanie książek edukacyjnych, organizowanie wykładów 
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyj-
nych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organi-
zowanie zjazdów edukacyjnych, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wyznaczanie 
standardów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyj-
nych, usługi doradztwa edukacyjnego, zarządzanie usłu-
gami edukacyjnymi, organizacja konkursów edukacyjnych, 
prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie wy-
staw edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, usłu-
gi edukacji dla dorosłych, edukacja, rozrywka i sport, usługi 
edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szko-
leniowe, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, 
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, usługi w zakresie edukacji muzycznej, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usłu-
gi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w szkołach śred-
nich, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne 
w zakresie języków, usługi edukacyjne związane z tańcem, 
usługi edukacyjne związane z malowaniem, usługi eduka-
cyjne świadczone przez uniwersytety, prowadzenie kursów 
edukacyjnych z biznesu, organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z biznesem, 
usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne 
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dotyczące ochrony środowiska, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach eduka-
cyjnych, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi 
w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacyjne w zakresie 
szkół średnich, usługi edukacyjne w postaci szkół korespon-
dencyjnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, 
doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodo-
wymi, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, 
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, usługi 
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi eduka-
cyjne dotyczące pisania programów komputerowych, usługi 
edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, prowadzenie 
kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, produkcja eduka-
cyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, prowadzenie warszta-
tów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, 
usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usłu-
gi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], produkcja programów telewizyjnych na żywo 
do celów edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjno-roz-
rywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi 
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i per-
sonelu, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, organizacja 
szkoleń, szkolenia personelu, szkolenia komputerowe, szko-
lenia biznesowe, szkolenia nauczycieli, szkolenie zaawanso-
wane, szkolenia sportowe, kursy szkoleniowe, organizowanie 
szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń biznesowych, 
zapewnianie szkoleń online, prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowe-
go, usługi szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, tre-
ning osobisty [szkolenie], produkcja filmów szkoleniowych, 
publikowanie podręczników szkoleniowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenie 
z zakresu sprzedaży, usługi szkolenia dla personelu, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie projekto-
wania, szkolenia związane z finansami, usługi szkoleniowe 
dotyczące przemówień, warsztaty w celach szkoleniowych, 
usługi doradcze w zakresie szkoleń, szkolenie związane z ka-
rierą zawodową, szkolenia z zakresu public relations, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie w zakresie 
sprawności fizycznej, usługi w zakresie szkolenia nauczy-
cieli, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie fi-
nansów, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, 
usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, szkolenia w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, usługi szkole-
niowe w dziedzinie zarządzania projektami, szkolenia z za-
kresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, 
prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
działalnością gospodarczą, kursy szkoleniowe dla młodych 
ludzi przygotowujące do kariery zawodowej.

(210) 516425 (220) 2020 07 26
(731) PIETRZAK TOMASZ, Ostrołęka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amberia

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 18 parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skó-
ry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, parasolki i parasole (duże), 24 tkaniny, 
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież.

(210) 516437 (220) 2020 07 27
(731) FUNDACJA SZKOŁA BEZ OCEN, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zwinna szkoła

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizacja seminariów, badania edukacyjne, budowa-
nie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, 
doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji do-
tyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, 
edukacja, edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja [nauczanie], 
informacje o edukacji, informacje dotyczące edukacji, edu-
kacja przedszkolna, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 
informacja o edukacji, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkolenio-
wych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja 
szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizowa-
nie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów 
wykorzystujących metody nauczania na odległość, organi-
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zowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie seminariów 
edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, prowadzenie kursów, przedszkola, rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia 
nauczycieli, wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, wydawanie biuletynów.

(210) 516462 (220) 2020 07 27
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we, w tym napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące, na-
poje serwatkowe i napoje izotoniczne (hiper- i hipotoniczne) 
(do użytku i/lub zgodnie z wymaganiami sportowców), piwo 
i produkty browarnicze, piwo słodowe, pszeniczne, porter, 
ale, stout i lager, piwo bezalkoholowe, soki, napoje owocowe 
i soki owocowe, soki warzywne, nektary, syropy, esencje i inne 
preparaty do sporządzania napojów, a także tabletki i prosz-
ki musujące do napojów i koktajli bezalkoholowych, napoje 
wzbogacone witaminami lub mikroelementami, aperitify bez-
alkoholowe, wody mineralne i wody gazowane, napoje ener-
getyczne, napoje energetyczne zawierające kofeinę.

(210) 516463 (220) 2020 07 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA HOLLYWOOD GLOW
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in-
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i ko-
lońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe.

(210) 516464 (220) 2020 07 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA HOLLYWOOD GLOW BY MAGDA PIECZONKA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in-
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i ko-
lońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe.

(210) 516487 (220) 2020 07 27
(731) AVOCADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVOCADO MIĘDZYZDROJE

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułecz-
ki z czekoladą, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chleb, 
chleb drożdżowy, chleb bezglutenowy, chrupiące ciastka 
z kremem, ciastka, ciasto na słodkie wypieki, gofry, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, grzanki, herbatniki, kanapki 
z parówką, kanapki, krakersy, kawa, lody, naleśniki, napoje 
na bazie czekolady, kawy lub mleka, pesto, pierogi, pizza, 
placki, sajgonki, sosy, suchary, sushi, tacos, tarty z owocami, 
tortille, wafle, 43 bary szybkiej obsługi, dekorowanie ciast 
i żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowy-
wania posiłków, kafeterie, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje sa-
moobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi baro-
we, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, usługi 
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i sola, 
lodziarnie, usługi restauracji washoku.

(210) 516496 (220) 2020 07 27
(731) WILCZA JAGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zbydniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILCZA JAGODA

(531) 26.01.12, 26.01.15, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, farby, dezodoranty, rzęsy, preparaty do rzęs, 
kleje do mocowania rzęs, pomadki, szampony, preparaty 
do polerowania, złuszczania, czyszczenia, waciki do celów 
kosmetycznych w tym bawełniane, wosk kosmetyczny, ście-
reczki nasączane detergentami, środki wybielające, świece 
do masażu do celów kosmetycznych, środki odświeżające 
powietrze, środki do konserwacji skóry, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, 4 świece, w tym za-
pachowe, 21 wyroby ze szkła, ceramiki, fajansu, przybory 
toaletowe, 35 sprzedaż mydła, środków perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji 
włosów, środków do czyszczenia zębów, farb, dezodoran-
tów, rzęs, preparatów do rzęs, klei do mocowania rzęs, po-
madek, szamponów, preparatów do polerowania, złuszcza-
nia, czyszczenia, wacików do celów kosmetycznych w tym 
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bawełnianych, wosku kosmetycznego, ściereczek nasącza-
nych detergentami, środków wybielających, świec do ma-
sażu do celów kosmetycznych, świec, w tym zapachowych, 
środków odświeżających powietrze, środków do konserwa-
cji skóry, środków czyszczących do celów gospodarstwa 
domowego, odzieży, wyrobów ze szkła, ceramiki, wyrobów 
ceramicznych, fajansowych, przyborów toaletowych, sprze-
daż prowadzona w Internecie, agencja importowo - eks-
portowa, usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, 
wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, katalogów, prospektów, organizacja wystaw 
i pokazów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, doręczanie prospektów i próbek reklamowych, 
wynajem przestrzeni na cele reklamowe, edycja tekstów, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, tworze-
nie baz danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 516499 (220) 2020 07 27
(731) LUPO TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOBITO
(510), (511) 20 akcesoria do pielęgnacji niemowląt, w tym 
stacje do przewijania niemowląt, meble dla dzieci w tym: wi-
szące foteliki dziecięce, foteliki mocowane do ściany, kombi-
nowane foteliki dziecięce, kołyski dla niemowląt, krzesełka dla 
dzieci, foteliki teatralne dla dzieci i krzesełka do zabawy, sto-
ły, łóżeczka, materace, poduszki, pościel, maty do kojców dla 
dzieci, maty do przewijania niemowląt, zagłówki - podpórki 
dla niemowląt, wałki, kosze do noszenia dzieci, 28 zabawki, 
w tym zabawki: montowane na ścianach, przedstawiające: 
figurki ludzi i zwierząt, pojazdy, formy przyrodnicze, artykuły 
gospodarstwa domowego, budynki, zabawki w formie brył 
geometrycznych i przestrzennych, układanki, łamigłówki, 
wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, gry planszowe, 
manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, stoły do gier, 
wyposażenie placów zabaw, tematyczne, miękkie systemy 
do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, pro-
wadzonej za pośrednictwem Internetu, poprzez zamówie-
nia korespondencyjne, w systemie telezakupów w zakresie: 
zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów do pielęgna-
cji niemowląt, mebli dla dzieci, akcesoriów do rehabilitacji 
dzieci, pościeli dla dzieci, usługi w zakresie organizowania 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wydawanie i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków, 
dekorowanie wystaw, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, usługi związane z prowadzeniem przedstawi-
cielstwa podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, 
zapewnienie zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 516500 (220) 2020 07 27
(731) WILCZA JAGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) WILCZA JAGODA

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.15, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, farby, dezodoranty, rzęsy, preparaty do rzęs, 
kleje do mocowania rzęs, pomadki, szampony, preparaty 
do polerowania, złuszczania, czyszczenia, waciki do celów 
kosmetycznych w tym bawełniane, wosk kosmetyczny, ście-
reczki nasączane detergentami, środki wybielające, świece 
do masażu do celów kosmetycznych, środki odświeżające 
powietrze, środki do konserwacji skóry, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, 4 świece, w tym za-
pachowe, 21 wyroby ze szkła, ceramiki, fajansu, przybory 
toaletowe, 35 sprzedaż mydła, środków perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji 
włosów, środków do czyszczenia zębów, farb, dezodoran-
tów, rzęs, preparatów do rzęs, klei do mocowania rzęs, po-
madek, szamponów, preparatów do polerowania, złuszcza-
nia, czyszczenia, wacików do celów kosmetycznych w tym 
bawełnianych, wosku kosmetycznego, ściereczek nasącza-
nych detergentami, środków wybielających, świec do ma-
sażu do celów kosmetycznych, świec, w tym zapachowych, 
środków odświeżających powietrze, środków do konserwa-
cji skóry, środków czyszczących do celów gospodarstwa 
domowego, odzieży, wyrobów ze szkła, ceramiki, wyrobów 
ceramicznych, fajansowych, przyborów toaletowych, sprze-
daż prowadzona w Internecie, agencja importowo - eks-
portowa, usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, 
wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, katalogów, prospektów, organizacja wystaw 
i pokazów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, doręczanie prospektów i próbek reklamowych, 
wynajem przestrzeni na cele reklamowe, edycja tekstów, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, tworze-
nie baz danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 516510 (220) 2020 07 28
(731) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIKKURILA Nature White

(531) 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpiecza-
jące przed rdzą i preparaty zabezpieczające przed psuciem 
się drewna, koloranty, barwniki, pigmenty i tusze, bejce, ży-
wice naturalne w stanie surowym, barwniki do farb i do po-
włok powierzchniowych.



Nr  ZT42/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

(210) 516511 (220) 2020 07 28
(731) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIKKURILA Optiva Nature

(531) 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpiecza-
jące przed rdzą i preparaty zabezpieczające przed psuciem 
się drewna, koloranty, barwniki, pigmenty i tusze, bejce, ży-
wice naturalne w stanie surowym, barwniki do farb i do po-
włok powierzchniowych.

(210) 516525 (220) 2020 07 28
(731) ELE TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free4U

(531) 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 39 transport.

(210) 516546 (220) 2020 07 29
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) pelaforte
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, 
preparaty odżywcze i witaminowe, preparaty dietetyczne, 
suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, zioła leczni-
cze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, wyciągi roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, nalewki do celów leczni-
czych, mieszanki ziołowe do celów leczniczych.

(210) 516552 (220) 2020 07 29
(731) ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE VIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bytom

(540) (znak słowny)
(540) DOLOMIT VIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
preparaty witaminowe i mineralne.

(210) 516567 (220) 2020 07 29
(731) POTZ MILENA VERO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) VERO
(510), (511) 3 mydła, mydła perfumowane, mydła toaletowe, 
mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła do prania, 
mydła do pielęgnacji ciała, nielecznicze balsamy, balsamy 
do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do włosów, bal-
samy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, balsamy 

do celów kosmetycznych, kremy nielecznicze, kremy korygu-
jące, kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 
BB, kremy kosmetyczne, kremy ochronne, kremy do twarzy, 
kremy po goleniu, kremy do ciała, kremy do skóry, nieleczni-
cze serum do skóry, serum do twarzy do celów kosmetycz-
nych, serum zapobiegające starzeniu się, olejki do twarzy, 
maseczki upiększające do twarzy, toniki do twarzy [kosmety-
ki], peelingi złuszczające do twarzy, płyny do twarzy [kosme-
tyki], środki do oczyszczania skóry twarzy, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji twarzy, 5 mydła lecznicze, mydła de-
zynfekujące, mydła antybakteryjne, lecznicze balsamy, lecz-
niczy balsam do rąk, balsamy do celów farmaceutycznych, 
kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy uśmierzające 
ból, lecznicze kremy do ciała, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprze-
daży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji 
następujących towarów: mydła, mydła perfumowane, mydła 
toaletowe, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła 
do prania, mydła do pielęgnacji ciała, nielecznicze balsamy, 
balsamy do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do wło-
sów, balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, 
balsamy do celów kosmetycznych, kremy nielecznicze, kre-
my korygujące, kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszcz-
kowe, kremy BB, kremy kosmetyczne, kremy ochronne, 
kremy do twarzy, kremy po goleniu, kremy do ciała, kremy 
do skóry, nielecznicze serum do skóry, serum do twarzy 
do celów kosmetycznych, serum zapobiegające starzeniu 
się, olejki do twarzy, maseczki upiększające do twarzy, to-
niki do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do twarzy, 
płyny do twarzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry 
twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, lecz-
nicze balsamy, leczniczy balsam do rąk, balsamy do celów 
farmaceutycznych, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, 
kremy uśmierzające ból, lecznicze kremy do ciała.

(210) 516579 (220) 2020 07 29
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
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nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego prepara-
ty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 516591 (220) 2020 07 30
(731) ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dzikie Suple
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suple-
menty diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające 
odchudzanie, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, 29 jogurt, koktajle mleczne, masło, masło 
arachidowe, mleko, mleko migdałowe, mleko sojowe, mleko 
kokosowe, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą 
mleka, białko do celów kulinarnych, koktajle jajeczne bezalko-
holowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, chipsy warzywne, chipsy owocowe, gotowe dania wa-
rzywne, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięs, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw 
strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, mięso i wędliny, 
mięso liofilizowane, warzywa liofilizowane, orzechy aromaty-
zowane, orzechy preparowane, orzechy laskowe, przetworzo-
ne, płatki ziemniaczane, przeciery warzywne, ryby, żywność 
przygotowywana z ryb, zupy, 30 aromaty do żywności, batony 
zbożowe, chipsy zbożowe, ciastka, czekolada, herbata, kakao, 
kawa, kanapki, keczup, krakersy, majonez, makarony, mąka, 
mięsne sosy, miód, muesli, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, pasta 
migdałowa, placki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, słodycze owocowe, lody, sorbety, sosy owocowe, sosy 
do makaronów, suchary, syropy i melasa, wafle ryżowe, wyso-
koproteinowe batoniki zbożowe, 32 koktajle bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izoto-
niczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami, woda, soki.

(210) 516601 (220) 2020 07 30
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) nara
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 516603 (220) 2020 07 30
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) elita
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, cze-
koladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, suche 
wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z wa-
flem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.

(210) 516611 (220) 2020 07 31
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatrzańska Winnica

(531) 06.01.02, 06.01.04, 05.07.10, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 516612 (220) 2020 07 30
(731) SENSORY & CLINIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.07, 
26.11.09, 26.11.10

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, usługi handlu 
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody 
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach 
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych 
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność 
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe 
i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hur-
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności 
i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toale-
towych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycz-
nego, sprzętu do rehabilitacji, zarządzanie platformą interne-
tową umożliwiającą prezentowanie i wybór ofert usług me-
dycznych, lekarskich, farmaceutycznych, diagnostyki stanu 
zdrowia, usług w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
zarządzanie platformą internetową umożliwiającą prezen-
towanie i wybór ofert sprzedaży towarów, w szczególności 
z branży medycznej i farmaceutycznej, zarządzanie platfor-
mą internetową służącą do oferowania i sprzedaży towarów 
oraz usług związanych z medycyną i farmacją, zarządzanie 
platformą internetową do diagnostyki stanu zdrowia, prowa-
dzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i moty-
wacyjnych związanych z medycyną, farmacją, diagnostyką, 
usługami w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, do-
starczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji 
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, informacja 
o powyższych usługach, 41 publikowanie elektroniczne, pu-
blikowanie elektroniczne dokumentacji medycznej, publi-
kowanie elektroniczne recept, publikowanie elektroniczne 
wyników badań diagnostycznych, informacja o powyższych 
usługach, usługi szkoleniowe, szkolenia z zakresu medycyny, 
farmacji lub związane z usługami z zakresu higieny i urody 
dla ludzi, 42 udostępnianie platformy internetowej umożli-
wiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycznych, 
lekarskich, farmaceutycznych, diagnostyki stanu zdrowia, 
usług w zakresie higieny i urody dla ludzi, udostępnianie 
platformy internetowej umożliwiającą prezentowanie i wy-
bór ofert sprzedaży towarów, w szczególności z branży 
medycznej i farmaceutycznej, udostępnianie platformy in-
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ternetowej do oferowania i sprzedaży towarów oraz usług 
związanych z medycyną i farmacją, udostępnianie platformy 
internetowej do diagnostyki stanu zdrowia, hosting plat-
formy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór 
ofert usług medycznych, lekarskich, farmaceutycznych, dia-
gnostyki stanu zdrowia, usług w zakresie higieny i urody dla 
ludzi, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezen-
towanie i wybór ofert sprzedaży towarów, w szczególności 
z branży medycznej i farmaceutycznej, hosting platformy 
internetowej do oferowania i sprzedaży towarów oraz usług 
związanych z medycyną i farmacją, hosting platformy inter-
netowej do diagnostyki stanu zdrowia, informacja o powyż-
szych usługach, 44 fizjoterapia, badania medyczne, badania 
przesiewowe, badania optyczne, badania psychologiczne, 
chirurgia, chirurgia plastyczna, doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, doradztwo genetyczne, doradztwo świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo żywienio-
we, hydroterapia, informacja medyczna, kliniki medyczne, 
konsultacje medyczne, psychologiczne, psychiatryczne, 
leczenie psychologiczne, psychiatryczne, masaże, moni-
torowanie pacjentów, ochrona zdrowia, opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna 
i zdrowotna, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, 
akupunkturą, homeopatią, osteopatią, naturopatią, badanie 
słuchu, opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, optometria, osteopatia, pielęgniarstwo 
geriatryczne, pomoc stomatologiczna, poradnictwo me-
dyczne, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradz-
two w zakresie zdrowia i żywienia, prowadzenie placówek 
medycznych, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, psy-
chiatria, psychoterapia, rehabilitacja fizyczna, szpitale, testy 
psychiatryczne, udostępnianie wsparcia medycznego przy 
monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medyczne-
mu, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz laborato-
ryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi pielęgniarstwa 
pediatrycznego, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, 
usługi medyczne, doradztwo oraz przeprowadzanie badań 
w zakresie neurologii, neurologopedii, okulistyki, ortodoncji, 
alergologii, pediatrii, ortoptyki, usługi przeprowadzania ba-
dań audiometrycznych, wykonywanie badań medycznych 
w specjalnie przystosowanych do tego celu pojazdach, ba-
dania spirometryczne, badania kardiologiczne, badania den-
sytometryczne, badania diabetologiczne, usługi doradcze 
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, pora-
dy aptekarskie, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, 
usługa zamawiania lekarstw do wybranej apteki, usługi in-
formacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej 
usług, informacja o powyższych usługach.

(210) 516613 (220) 2020 07 30
(731) GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tamarie
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy ko-
smetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, pre-
paraty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania 
włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki 
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako 
kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błysz-
czyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 

ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki 
do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne 
do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające 
do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki 
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski 
do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła 
w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], 
perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki 
eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk, olejki 
do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda koloń-
ska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, 
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczają-
ce nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwa-
nia farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, 
sole wybielające, sody wybielające, sole do kąpieli do celów 
innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, 
mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mlecz-
ka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, bal-
samy i żele do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, 
peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgna-
cji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji wło-
sów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki 
do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosme-
tyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetycz-
ne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki 
do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakie-
rów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, 
naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do ce-
lów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makija-
żu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne 
do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum 
do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdob-
ne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, 
potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne 
do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopala-
nia, preparaty do opalania, preparaty przyspieszające opala-
nie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, pre-
paraty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty 
po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwia-
cze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do ce-
lów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, 
mydło migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn 
[wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do ce-
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lów kosmetycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał 
ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodo-
ryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycz-
nych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], pre-
paraty odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśmino-
wy, lakiery (środki do usuwania -), olejek lawendowy, prepara-
ty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skó-
ry [pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [ole-
jek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki 
toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosme-
tyczne, olejek różany, 4 świece, świece zapachowe, zapacho-
we świece aromaterapeutyczne, świece okolicznościowe, 
światełka nocne [świeczki], świece perfumowane, 5 prepara-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji 
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze 
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, 14 akcesoria 
do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety, bran-
soletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki, koraliki 
do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], 
perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawatów, wisiorki 
biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki 
do bransoletek, 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, 
kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, 
teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, 
bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, 
bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chu-
sty [odzież], czapki, czepki, garnitury męskie, damskie, krawa-
ty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpie-
lowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla 
dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzie-
ci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, męż-
czyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, pi-
żamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki 
i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, 
szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, 
wiatrówki, ubrania codzienne, 35 sprzedaż takich towarów 
jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, 
bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, 
buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czep-
ki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kasz-
kiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, 
kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, 
obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież 
codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skó-
ry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawice, 
rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice, spodnie, 
dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, 
szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imita-
cje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, ple-
caki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, 
akcesoria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bran-
solety, bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kol-
czyki, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdo-
by [biżuteria], perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawa-
tów, wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, 
zawieszki do bransoletek, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki 
do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do krę-
cenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty 
do prostowania włosów, lakiery do włosów, szampony, suche 

szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do wło-
sów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat 
do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomad-
ki do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do po-
liczków, bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze 
do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, 
cienie do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kre-
my kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kre-
my wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zę-
bów, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zę-
bów, paski do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpoto-
we, mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo 
[perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosme-
tyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki 
do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, 
woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby 
do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do bu-
tów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chus-
teczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki 
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czysz-
czenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, prepara-
ty do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, prepa-
raty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do gole-
nia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasą-
czone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, ma-
sła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, 
peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji cia-
ła, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, pły-
ny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, 
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowy-
wania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki 
kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosme-
tyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosme-
tyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, 
sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, 
podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała, 
serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświeża-
cze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosme-
tycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapacho-
we], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opali-
zujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, 
preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszają-
ce powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promienio-
wanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, 
rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do ce-
lów higienicznych, preparaty do kąpieli, nielecznicze, pu-
meks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
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tycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby per-
fumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów kosme-
tycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barw-
niki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], 
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzują-
ce, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzę-
sy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty 
odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, 
lakiery (środki do usuwania -), olejek lawendowy, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry 
[pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [ole-
jek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fitoko-
smetyczne, olejek różany, świece, świece zapachowe, zapa-
chowe świece aromaterapeutyczne, świece okolicznościo-
we, światełka nocne [świeczki], świece perfumowane, prepa-
raty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji 
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze 
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(210) 516617 (220) 2020 07 30
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Giżycko
(540) (znak słowny)
(540) GOLDINA
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne: sery świeże nie-
dojrzewające, sery dojrzewające, produkty seropodobne, 
sery żółte twarde i miękkie, sery pleśniowe, sery solankowe, 
sery smażone, sery wędzone, serki kremowe, serki homoge-
nizowane, serki topione, sery twarogowe, twarogi, masło, 
masło śmietankowe, masło smakowe: arachidowe, czekola-
dowe i kakaowe, margaryna, śmietana jako produkt mleczar-
ski, śmietanka deserowa, śmietanka kremówka, serwatka, na-
poje mleczne fermentowane: kefir, kumys, maślanka, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, jogurty, jogurty naturalne, 
owocowe, zbożowe lub aromatyzowane.

(210) 516636 (220) 2020 07 31
(731) PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Inowrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PIEKUŚ

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.01
(510), (511) 43 kawiarnie, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, piz-
zerie, jadłodajnie, restauracje, świadczenie usług gastrono-
micznych, w tym catering oraz bary i budki szybkiej obsługi, 
usługi restauracji, bufetów w ramach klasy, usługi sprzedaży 
potraw na wynos (take-away), zapewnianie posiłków i obsłu-
gi na konferencjach i imprezach towarzyskich, oferowanie, 
pośrednictwo i zapewnianie usług wyżywienia.

(210) 516643 (220) 2020 07 31
(731) CHEBOTAYEV ARTEM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POST EXPRESS

(531) 01.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, parkowanie i przechowywanie 
pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, dystrybucja 
za pomocą rurociągów i kabli, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, parkowanie, przechowy-
wanie pojazdów, cumowanie łodzi, usługi nawigacji doty-
czące transportu, usługi przewozu.

(210) 516646 (220) 2020 07 31
(731) OSNOWCZYK WIOLETTA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGAROO

(531) 04.02.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt.

(210) 516648 (220) 2020 07 31
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JZO POLSKI EKSPERT OPTYCZNY

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 soczewki okularowe.



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT42/2020

(210) 516651 (220) 2020 07 31
(731) MEDIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty i substancje farmaceu-
tyczne do użytku w ginekologii, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, 43 usługi hotelowe, hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 usługi 
medyczne, kliniki medyczne, usługi spa medycznych, usłu-
gi ginekologiczne, zabiegi kosmetyczne, usługi spa, usługi 
opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[spa], sanatoria.

(210) 516732 (220) 2020 08 03
(731) BARAN GRZEGORZ F.H.U. BOLOILOLO, Siepraw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) boloilolo.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 02.01.25, 09.07.21, 14.07.06, 
14.07.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi 
produktami: akcesoria do bram garażowych metalowych 
i niemetalowych, w tym między innymi elementy monta-
żowe do bram uchylnych, elementy montażowe do bram 
segmentowych, okucia do drzwi i bram, zamki i klamki oraz 
akcesoria do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi 
produktami: akcesoria biurowe, w tym między innymi papier 
do drukarek, materiały piśmienne i do rysowania, kleje, przy-
bory szkolne, taśmy papierowe, taśmy klejące, bloki rysunko-
we taśmy pakowe, taśmy dwustronne, taśmy specjalistyczne, 
taśmy ostrzegające, folie stretch, w tym spożywcze, folie alu-
miniowe spożywcze, worki na odpady, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, w tym sprzedaży internetowej związane 
z następującymi produktami: akcesoria budowlane, w tym 
między innymi kątowniki montażowe, narożniki montażo-
we, łączniki płaskie, podstawy do słupów nośnych i monta-
żowych, zasuwy, silikony, artykuły malarskie, odzież robocza 
i BHP, narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budow-
lane, do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży 
internetowej związane z następującymi produktami: elektro-
narzędzia, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, 
wyposażenia ogrodów, w tym między innymi myjki ciśnie-
niowe, odkurzacze, węże ogrodowe, złączniki, narzędzia 
rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajo-
brazu, narzędzia, w tym między innymi wiertła, brzeszczoty, 
pilniki, tarcze, materiały ścierne, urządzenia nawadniające, 
w tym między innymi pompy wodne, zbiorniki przeponowe, 

elementy hydrauliczne, akcesoria do pomp wodnych, w tym 
części zamienne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży internetowej związane z następującymi 
produktami: środki czystości, w tym między innymi papier 
toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do mycia, armatura, 
w tym między innymi baterie łazienkowe i kuchenne, umy-
walki, zawory, baterie prysznicowe, akcesoria samochodowe, 
w tym łańcuchy śniegowe, sprzęt oraz urządzenia antywła-
maniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz 
gąsienicowe układy bieżne do pojazdów.

(210) 516850 (220) 2020 08 06
(731) LYNX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 urządzenia CNC do nakładania kleju.

(210) 516866 (220) 2020 08 07
(731) ŁAPIŃSKI ROMAN ELAR TECHNIKA GRZEWCZA, 

Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELAR

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 odkurzacze centralne, 9 sondy głębokościo-
we, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, elektryczne ogrzewa-
nie towarzyszące, instalacje centralnego ogrzewania, pompy 
ciepła, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia, 
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, urzą-
dzenia do wytwarzania pary, urządzenia do oświetlenia, 
instalacje sanitarne, zawory do mieszalników do przewo-
dów zaopatrujących w wodę, urządzenia do zaopatrywania 
w wodę, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawo-
ry termostatyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż internetowa następujących towarów: odkurzacze 
centralne, sondy głębokościowe, urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, insta-
lacje centralnego ogrzewania, pompy ciepła, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia, urządzenia klima-
tyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do wytwa-
rzania pary, urządzenia do oświetlenia, instalacje sanitarne, 
zawory do mieszalników do przewodów zaopatrujących 
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w wodę, urządzenia do zaopatrywania w wodę, zawory 
regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatycz-
ne, 37 usługi w zakresie montażu, serwisu i naprawy pomp 
cieplnych, urządzeń do ogrzewania, urządzeń do chłodze-
nia, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń wentylacyjnych, 
instalacji sanitarnych, urządzeń do zaopatrywania w wodę, 
systemów rekuperacji ciepła, instalowanie systemów odku-
rzania centralnego.

(210) 516872 (220) 2020 08 06
(731) FRANCO HTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) XINGLONG
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach.

(210) 517003 (220) 2020 08 10
(731) WST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NET24 New Educational Trend
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe do pobrania, programy komputerowe na-
grane, programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogra-
mowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe 
i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzy-
skiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu 
informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobra-
nia, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, 
41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowa-
dzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pla-
nowanie przyjęć [rozrywka], publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, 42 wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, di-
gitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie 
aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykry-
wania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie 

identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży 
tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerów, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, przechowywanie danych elek-
tronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logo-
wania dla aplikacji online, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform kompu-
terowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informaty-
ki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, usługi w zakresie ochrony antywiru-
sowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania da-
nych, wynajmowanie serwerów www.

(210) 517023 (220) 2020 08 11
(731) LIPOWICZ-RZESZEWSKA JUDYTA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hau Cute PET ACCESSORIES

(531) 03.06.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla 
zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, odzież 
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla 
zwierząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, smycze dla zwie-
rząt, smycze dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt 
domowych, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, 
wędzidła dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki 
do karmienia zwierząt, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, getry dla zwie-
rząt, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, 20 trans-
portery dla zwierząt w formie pudeł, skrzynie dla zwierząt, 
przenośne posłania dla zwierząt domowych, posłania dla 
zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, poduszki dla 
zwierząt domowych, opaski niemetalowe do identyfikacji 
zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do transportu 
zwierząt, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, 
kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, 
kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, 
kontenery dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla 
zwierząt domowych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
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domowych, budy dla zwierząt domowych, budki dla zwie-
rząt domowych, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble].

(210) 517027 (220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA ROSE LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 517028 (220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA ROSE GOLD
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 517032 (220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA MOON ENERGY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 

do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 517033 (220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA TATOO CARE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 517035 (220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA VOYAGE VOYAGE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 517036 (220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA PERFECT SKIN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
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do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 517067 (220) 2020 08 12
(731) DERING MARIUSZ KBD FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) Hillder
(510), (511) 20 meble.

(210) 517144 (220) 2020 08 14
(731) KŁOSIŃSKI WOJCIECH METAL-KŁOS, Iwiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LUXAL

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, drobne wyroby metalowe, metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 517184 (220) 2020 08 17
(731) DZIEDZIC ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.16, 01.15.24, 18.03.21, 29.01.12
(510), (511) 41 kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia (zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne), nauczanie indywidualne, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
wynajmowanie obiektów sportowych, prowadzenie zajęć 
fitness, organizowanie zawodów sportowych, usługi klubo-
we [rozrywka lub nauczanie], informacja o imprezach roz-
rywkowych.

(210) 517220 (220) 2020 08 17
(731) KWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lublin

(540) (znak słowny)

(540) Nałęczowskie Wzgórze
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizje, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, finansowanie nieruchomości, wyce-
na nieruchomości, timesharing nieruchomości, agencje nie-
ruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie 
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], wy-
najem mieszkań, biuro wynajmu mieszkań, usługi wynajmu 
mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości).

(210) 517226 (220) 2020 08 18
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Visoftan Care
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, pe-
elingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki 
do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświe-
żacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele 
i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, 
szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, produkty toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w pra-
niu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmety-
ki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, 
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
do opatrunków gipsowych, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, pro-
dukty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne, wyżej wskazane towa-
ry nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki 
dentystycznej, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, 
aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów me-
dycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chi-
rurgiczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, 
artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, bandaże ujmo-
wane w tej klasie, poduszki do celów leczniczych, strzykawki 
do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, 
wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny 
stomatologii i techniki dentystycznej.
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(210) 517227 (220) 2020 08 18
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Visoftan Intensive
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, pe-
elingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomad-
ki do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, od-
świeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
żele i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji 
włosów, szampony, preparaty do opalania, produkty per-
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, produkty toaletowe 
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki ete-
ryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmac-
niające organizm, suplementy diety do celów leczniczych, 
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty zioło-
we do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty leczni-
cze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobój-
cze do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepion-
ki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech-
nologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, płyny farmaceutyczne, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały do opatrunków gipsowych, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyj-
ne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dzie-
dziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 wyroby 
medyczne zawarte w tej klasie, aparaty i instrumenty me-
dyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla 
niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyrządy 
do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedycz-
ne, smoczki dziecięce, bandaże ujmowane w tej klasie, po-
duszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycz-
nych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, wyżej wskazane 
towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii 
i techniki dentystycznej.

(210) 517230 (220) 2020 08 18
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Złoty Bankier
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 517232 (220) 2020 08 18
(731) JABŁOŃSKA MAGDALENA, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MACADAMIA BEAUTY & SPA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi zwią-
zane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 517233 (220) 2020 08 18
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) Hiroxin
(510), (511) 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, 
środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty 
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, 
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, 
środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owa-
dów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gry-
zoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.

(210) 517234 (220) 2020 08 18
(731) STACHOWSKI PRZEMYSŁAW, Dachowa
(540) (znak słowny)
(540) STACHOWSKI
(510), (511) 31 kalarepa świeża, nasiona, nasiona dla rolnic-
twa, nasiona do celów ogrodniczych, nasiona do siewu, na-
siona do upraw, nasiona do uprawy ziół, nasiona jadalne [nie-
przetworzone], nasiona owoców, nasiona nieprzetworzone, 
nasiona hydroponiczne, nasiona powlekane nawozem, 
nasiona powlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, 
nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona w postaci granulek, 
nasiona warzyw, nasiona [ziarna], nieprzetworzona kapusta, 
nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone 
warzywa, pory świeże, sałata świeża, sałaty, surowa kapusta, 
uprawy sałaty, ziarna [nasiona], ziarna naturalne, ziarna rolni-
cze do siewu, ziarna z kiełkami, ziarna [zboże], ziarno siewne, 
sadzonki, sadzonki do zasadzenia, sadzonki roślin, cebulki 
roślin, cebulki do sadzenia, cebulki do celów ogrodniczych, 
cebulki stosowane w rolnictwie, cebulki roślin do celów 
ogrodniczych: cebulki roślin do użytku w rolnictwie, kłą-
cza, materiał do rozsady [nasiona], nasiona, cebulki i rozsady 
do hodowli roślin, świeże owoce, owoce świeże, świeże owo-
ce i warzywa, warzywa świeże, świeże warzywa na sałatki, 
świeże nasiona roślin strączkowych.

(210) 517237 (220) 2020 08 18
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,  

Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowny)
(540) MOCARSKI
(510), (511) 29 sery.
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(210) 517242 (220) 2020 08 18
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) Hirozol
(510), (511) 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, 
środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty 
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, 
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, 
środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owa-
dów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gry-
zoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.

(210) 517244 (220) 2020 08 18
(731) ASSISTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eyeLearn

(531) 29.01.12, 02.09.04, 09.07.22, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
interfejsów, oprogramowanie, oprogramowanie komunika-
cyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie edukacyjne, 
oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie szko-
leniowe, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie 
symulacyjne, oprogramowanie medialne, oprogramowanie 
multimedialne, interaktywne oprogramowanie komputero-
we, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, opro-
gramowanie do pobrania, komputerowe oprogramowanie 
graficzne, oprogramowanie gier komputerowych rozrywko-
wych, oprogramowanie do analizy mowy, oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie kompu-
terowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania z Internetu, interaktywne 
oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, opro-
gramowanie do gier do użytku z komputerami, gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], opro-
gramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami 
komputerów przenośnych, oprogramowanie gier kompute-
rowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogramo-
wanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier kompute-
rowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktyw-
nej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, oprogramowa-
nie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne 
aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, 
dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych.

(210) 517250 (220) 2020 08 18
(731) STACHOWSKI PRZEMYSŁAW, Dachowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACHOWSKI Producent Rozsad Warzyw

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 kalarepa świeża, nasiona, nasiona dla rolnic-
twa, nasiona do celów ogrodniczych, nasiona do siewu, na-
siona do upraw, nasiona do uprawy ziół, nasiona jadalne [nie-
przetworzone], nasiona owoców, nasiona nieprzetworzone, 
nasiona hydroponiczne, nasiona powlekane nawozem, 
nasiona powlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, 
nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona w postaci granulek, 
nasiona warzyw, nasiona [ziarna], nieprzetworzona kapusta, 
nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone 
warzywa, pory świeże, sałata świeża, sałaty, surowa kapusta, 
uprawy sałaty, ziarna [nasiona], ziarna naturalne, ziarna rolni-
cze do siewu, ziarna z kiełkami, ziarna [zboże], ziarno siewne, 
sadzonki, sadzonki do zasadzenia, sadzonki roślin, cebulki 
roślin, cebulki do sadzenia, cebulki do celów ogrodniczych, 
cebulki stosowane w rolnictwie, cebulki roślin do celów 
ogrodniczych, cebulki roślin do użytku w rolnictwie, kłą-
cza, materiał do rozsady [nasiona], nasiona, cebulki i rozsady 
do hodowli roślin, świeże owoce, owoce świeże, świeże owo-
ce i warzywa, warzywa świeże, świeże warzywa na sałatki, 
świeże nasiona roślin strączkowych.

(210) 517253 (220) 2020 08 18
(731) SITKIEWICZ MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIX KLIMA

(531) 01.15.17, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 pojemniki do sprężonego gazu lub skroplone-
go powietrza metalowe, 11 instalacja klimatyzacyjna do po-
jazdów, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyj-
ne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia chłodzące, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, 
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych, 35 marketing 
ukierunkowany, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż instalacji do kli-
matyzacji w pojazdach i wyposażenia do nich w sklepach, 
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu.

(210) 517262 (220) 2020 08 17
(731) SZCZEBYŁO AGATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be strąk

(531) 29.01.03, 05.09.19, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy diety do użytku dietetycznego, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, 29 rośliny strączkowe przetworzone, 
warzywa strączkowe przetworzone, 31 rośliny strączkowe, 
41 usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, eduka-
cja dorosłych, usługi w zakresie edukacji dietetycznej.
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(210) 517267 (220) 2020 08 18
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO OWOC KULTURY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i sy-
ropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje 
witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 517291 (220) 2020 08 19
(731) MIKOŁAJCZYK NORBERT NOORBI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKA W TEMPURZE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji sprze-
dających sushi, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), organizacja ca-
teringu na imprezy urodzinowe, usługi barów i restauracji, 
usługi restauracji serwujących tempurę, restauracje oferujące 
dania na wynos.

(210) 517293 (220) 2020 08 19
(731) HUSAR DANIEL UNIQ, Górki Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQ

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.01.03, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, 
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w go-
towych zestawach, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
toaletowe, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, ekstrakty roślinne i zio-
łowe do celów kosmetycznych, kosmetyki z dodatkiem 
oleju konopnego, olejki do ciała, olejki do włosów, olejki 
do twarzy, olejki do golenia, olejki do brody, olejki do ciała 
[kosmetyki], olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki 

do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki eteryczne na kojenie 
nerwów, olejki do ciała i twarzy, olejki eteryczne do stoso-
wania w aromaterapii, kule do kąpieli nasączone kosmety-
kami, olejkami i barwnikami, olejki do celów kosmetycznych 
na bazie oleju konopnego, 5 ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 
suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, mie-
szanki ziołowe do użytku medycznego, lecznicze dodatki 
do żywności, suplementy diety zawierające olej konopny, 
susz konopny o właściwościach zdrowotnych, olej konop-
ny o właściwościach zdrowotnych, kremy lecznicze, kremy 
uśmierzające ból, miejscowe kremy znieczulające, lecznicze 
kremy ochronne, lecznicze kremy do skóry, lecznicze kremy 
do ust, lecznicze kremy do ciała, kremy lecznicze do pielę-
gnacji skóry, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy zioło-
we do celów medycznych, kremy z dodatkiem oleju konop-
nego dla celów leczniczych, preparaty do kąpieli, lecznicze, 
sole mineralne do kąpieli, preparaty terapeutyczne do ką-
pieli, preparaty do kąpieli z dodatkiem oleju konopnego dla 
celów leczniczych, białkowe suplementy diety, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety dla ludzi, suple-
menty diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, 
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, żelki 
witaminowe, żelki z dodatkiem oleju konopnego o właści-
wościach zdrowotnych, 34 aerozole do inhalowania i sub-
stancje nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, 
aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, artykuły dla pa-
laczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy z me-
talu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, bibułki 
papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, ciekłe roztwory 
do użytku w e-papierosach, cybuchy do fajek, elektroniczne 
fajki wodne, fajki wodne, filtry do fajek, filtry do papierosów, 
filtry do tytoniu, inhalatory do stosowania jako alternatywa 
dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów 
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, 
kieszonkowe zapalniczki nie z metali szlachetnych, lufki 
do papierosów, naboje do kartridżów do papierosów elek-
tronicznych, nawilżacze do tytoniu, papierosy (filtry do -), 
papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy zawie-
rające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych pa-
pierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
przybory dla palaczy, pudełka na papierosy, środki aromaty-
zujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne 
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki ete-
ryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, substancje 
do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza sub-
stancje aromatyczne, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), tacki do fajek, uchwyty do pa-
pierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania sub-
stytutów tytoniu w celu wdychania, waporyzatory osobiste 
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkła-
dy zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie 
do papierosów elektronicznych, waporyzatory do bezdym-
nych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, zapalniczki dla palaczy, zapalniczki do papiero-
sów, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachetnych, 
zapalniczki do papierosów z metalu szlachetnego, zapal-
niczki nie z metali szlachetnych [nie do samochodów], zapal-
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niczki z metali szlachetnych, zestawy do palenia papierosów 
elektronicznych, zioła do palenia, papierosy elektroniczne, 
papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, ekstrak-
ty roślinne i ziołowe do stosowania w papierosach elektro-
nicznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do stosowania w wa-
poryzatorach, susze do stosowania w waporyzatorach, vape 
pen, vape pod, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami zawierającymi olej ko-
nopny, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ekstraktami 
roślinnymi i ziołowymi do celów leczniczych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z sub-
stytutami tytoniu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suszem konopnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami zawierającymi olej konopny, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suszem konopnym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania 
z substytutami tytoniu, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ekstraktami roślinnymi i ziołowymi dla celów leczniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej kosmetyków zawierających olej 
konopny, usługi sprzedaży hurtowej kosmetyków zawiera-
jących olej konopny, usługi sprzedaży detalicznej prepara-
tów do kąpieli zawierających olej konopny, usługi sprzedaży 
hurtowej preparatów do kąpieli zawierających olej konopny, 
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów deta-
licznych online związane z produktami zawierającymi olej 
konopny, usługi w zakresie zamówień online, skomputery-
zowane usługi w zakresie składania zamówień online, usługi 
handlu elektronicznego, sprzedaż za pośrednictwem wy-
specjalizowanych sklepów internetowych, usługi sprzedaży 
detalicznej oleju konopnego, usługi sprzedaży hurtowej ole-
ju konopnego.

(210) 517313 (220) 2020 08 20
(731) INVET ANIMAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREVANOL PROTECT

(531) 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt.

(210) 517314 (220) 2020 08 20
(731) ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Enea Operator

(531) 18.01.09, 18.01.23, 15.09.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewo-
dzące, rozdzielające, transformujące, akumulatorowe, regu-
lujące lub sterujące, ładowarki do baterii,urządzenia do ła-
dowania akumulatorów, ładowarki do ładowania akumula-
torów samochodów elektrycznych, ładowarki do ładowania 
akumulatorów pojazdów elektrycznych, stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, akumulatory elektryczne, do po-
jazdów, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów 
elektrycznych, akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
35 zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych 
[dla osób trzecich], 37 usługi ładowania akumulatorów, usłu-
gi ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, 
usługi ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, 
świadczenie usług stacji ładującej w zakresie pojazdów 
elektrycznych, ładowanie akumulatorów pojazdów elek-
trycznych, usługi budowy, montażu, naprawy i przeglądów 
stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, konserwacja 
samochodów elektrycznych, naprawa pojazdów elektrycz-
nych, czyszczenie pojazdów elektrycznych, stacje obsługi 
w odniesieniu do konserwacji pojazdów elektrycznych, kon-
serwacja i naprawa części i akcesoriów do pojazdów elek-
trycznych, wymiana opon, instalacja ładowarek do baterii, 
montaż [instalacja] części pojazdów elektrycznych, montaż 
[instalacja] akcesoriów do pojazdów elektrycznych, usługi 
napraw pojazdów elektrycznych, usługi doradcze związane 
z konserwacją i naprawą pojazdów elektrycznych, wymiana 
akumulatorów w pojazdach elektrycznych, 39 usługi budo-
wy, montażu, naprawy i konserwacji stacji ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, usługi wypożyczania i wynajmu 
pojazdów elektrycznych, usługi car-sharingu, usługi wynaj-
mu ładowarek do akumulatorów pojazdów elektrycznych, 
42 usługi w zakresie projektowania stacji ładowania dla po-
jazdów elektrycznych.

(210) 517315 (220) 2020 08 20
(731) ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Enea

(531) 15.09.10, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewo-
dzące, rozdzielające, transformujące, akumulatorowe, regu-
lujące lub sterujące, ładowarki do baterii, urządzenia doła-
dowania akumulatorów, ładowarki do ładowania akumula-
torów samochodów elektrycznych, ładowarki do ładowania 
akumulatorów pojazdów elektrycznych, stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, akumulatory elektryczne, do po-
jazdów, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów 
elektrycznych, akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
35 zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych 
[dla osób trzecich], 37 usługi ładowania akumulatorów, usłu-
gi ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, 
usługi ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, 
świadczenie usług stacji ładującej w zakresie pojazdów 
elektrycznych, ładowanie akumulatorów pojazdów elek-
trycznych, usługi budowy, montażu, naprawy i przeglądów 
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stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, konserwacja 
samochodów elektrycznych, naprawa pojazdów elektrycz-
nych, czyszczenie pojazdów elektrycznych, stacje obsługi 
w odniesieniu do konserwacji pojazdów elektrycznych, kon-
serwacja i naprawa części i akcesoriów do pojazdów elek-
trycznych, wymiana opon, instalacja ładowarek do baterii, 
montaż [instalacja] części pojazdów elektrycznych, montaż 
[instalacja] akcesoriów do pojazdów elektrycznych, usługi 
napraw pojazdów elektrycznych, usługi doradcze związane 
z konserwacją i naprawą pojazdów elektrycznych, wymiana 
akumulatorów w pojazdach elektrycznych, 39 usługi budo-
wy, montażu, naprawy i konserwacji stacji ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, usługi wypożyczania i wynajmu 
pojazdów elektrycznych, usługi car-sharingu, usługi wynaj-
mu ładowarek do akumulatorów pojazdów elektrycznych, 
42 usługi w zakresie projektowania stacji ładowania dla po-
jazdów elektrycznych.

(210) 517338 (220) 2020 08 20
(731) JAWORSKI SEBASTIAN OFERTIADA, Bąkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ofertiada

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne umożliwiające 
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udo-
stępnianie forów internetowych online, wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do komputerowych baz danych.

(210) 517352 (220) 2020 08 21
(731) SKOCZYLAS ELŻBIETA, Witowice
(540) (znak słowny)
(540) Nocne, Wieczorne, Po zmierzchu, zwiedzanie 

Kazimierza Elżbieta Skoczylas
(510), (511) 39 udzielanie informacji turystycznej za pomo-
cą komputera, usługi doradztwa turystycznego i informacji 
turystycznej, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystycz-
ne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organi-
zowania wycieczek, informacja turystyczna, organizacja i re-
zerwowanie wycieczek, organizowanie i rezerwacja wycie-
czek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezerwowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie 
wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie 
wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, udzielanie informacji 
turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za po-
średnictwem Internetu, udzielanie informacji turystom zwią-
zanych z wyprawami i zwiedzaniem, udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedza-
niem, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi w zakre-
sie udostępniania informacji dotyczących podróży, usługi 
agencyjne obejmujące organizację podróży.

(210) 517356 (220) 2020 08 21
(731) PARTNER EXPERT INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kołobrzeg

(540) (znak słowny)

(540) IND.U
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, wynajmo-
wanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwate-
rowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, udostępnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wa-
kacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udo-
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi 
w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwatero-
wania, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczy-
stości, usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach 
[zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem po-
mieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego w domach i miesz-
kaniach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kafeterie [bufety], koktajlbary, kawiarnia, kontraktowe usłu-
gi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żyw-
ność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie 
posiłków w hotelach, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artyku-
ły spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwo-
wanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, 
usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi 
barów piwnych, usługi barów z sokami, usługi barowe, usłu-
gi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi kawiarni, 
usługi herbaciarni, usługi koktajlbarów, usługi obiektów go-
ścinnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usłu-
gi osobistych kucharzy, usługi restauracji fast-food, usługi 
restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi snack-barów, usługi w za-
kresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posił-
ków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napo-
jów, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi za-
opatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, za-
pewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach.
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(210) 517365 (220) 2020 08 21
(731) TERMOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton samopoziomujący do użytku 
w budownictwie, betonowe materiały budowlane, budow-
lane elementy z betonu, cement, cement budowlany, gips 
[materiał budowlany], materiały budowlane niemetalowe, 
materiały podłogowe (niemetalowe -), niemetalowe mate-
riały budowlane do pokrywania dachu, ogniotrwałe mate-
riały budowlane, niemetalowe, podkłady jastrychowe, pod-
łogi betonowe, podłogi pływające, suche wylewki, tynk, tynk 
gipsowy, warstwy izolujące pod podłogi, warstwy izolacyjne 
dachu, wylewka, wylewki jastrychowe, wylewki podłogowe, 
zaprawy budowlane, 37 betonowanie, budowa domów, bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], budowa podłóg, bu-
dowanie domów, budownictwo, izolacja dachów, nakłada-
nie wylewki posadzkowej, pompowanie betonu, tynkowa-
nie, układanie i budowa rurociągów, układanie rur, układanie 
rurociągów, usługi budowlane, usługi hydrauliczne, usługi 
instalowania rur, usługi izolacyjne, usługi tynkowania, wy-
równywanie betonu, instalacja systemów wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, instalowanie kotłów, konserwacja 
i naprawa podłóg, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, montaż i konserwacja in-
stalacji fotowoltaicznych, montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, montaż podłóg podniesio-
nych, nakładanie jastrychów, naprawa dachów, naprawa 
pokryć podłogowych, naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, naprawcze roboty budowlane, naprawy 
betonu, remont nieruchomości, szlifowanie podłóg, układa-
nie pokryć podłogowych, usługi hydrauliczne i szklarskie.

(210) 517367 (220) 2020 08 21
(731) MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDI SOLAR

(531) 01.01.02, 01.03.02, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna wytwarza-
na z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana 
z energii wiatru, 7 generatory energii elektrycznej napę-
dzane energią wiatru, 37 instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych.

(210) 517370 (220) 2020 08 21
(731) HUANG YIXIAN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SHOP shopshop.com.pl

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z obuwiem.

(210) 517374 (220) 2020 08 21
(731) KACZYŃSKI JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Kalinówka
(540) (znak słowny)
(540) BOKONO
(510), (511) 21 aluminiowe formy do wypieków, artykuły go-
spodarstwa domowego, bidony [puste], blaszane wyroby 
do pieczenia, brytfanny, butelki, cedzaki, ceramika do użytku 
kuchennego, chochle, dekoracyjne słoiki szklane z przykryw-
ką, cukiernice, chwytaki odporne na żar piekarnika, deski 
do krojenia, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia ku-
chenne, deski do serów, dozowniki do przypraw, dozowniki 
do serwetek, dozowniki ciasta do użytku kuchennego, drew-
niane szpikulce, durszlaki do użytku domowego, dzbanki 
do kawy, dzbanki kuchenne, dziadki do orzechów, ekspresy 
do kawy, nieelektryczne, filiżanki, filiżanki i kubki, foremki, 
flaszki ze szkła, foremki do kostek lodu, foremki do pieczenia 
muffinów, foremki kuchenne, garnki, formy, foremki [przybo-
ry kuchenne], formy do pieczenia ciasta, formy do pieczenia, 
garnki kuchenne, garnki kamienne, izolacyjne klosze do przy-
krywania żywności, izolacyjne osłony-uchwyty na kubki 
z napojami, kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, klosze 
do przykrywania sera, klosze do przykrywania masła, kom-
plety puszek kuchennych, kosze na chleb, kosze na pranie, 
kosze na ręczniki, koszyki piknikowe, kubki, kryształ [wyroby 
szklane], kubły, łapki do garnków, lejki, lodówki turystyczne, 
łopatki, łyżki do lodów, maselniczki, maty do pieczenia, me-
talowe kosze na śmieci, miarki do kawy, miski ze szkła, miski 
z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domo-
wego], misy do podawania żywności, młynki do kawy, młyn-
ki do soli i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręczne, 
naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, na-
czynia do pieczenia, naczynia na piknik, naczynia żaroodpor-
ne, owoce (pucharki na -), ozdobne stojaki, nie z metali szla-
chetnych, stawiane na środku stołu, patery, ozdobne tace 
z metalu, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe 
miski [miednice], plastikowe butelki na wodę [puste], płytkie 
miski, plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, 
podkłady pod ciasto, podstawki pod garnki, pojemniki ku-
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chenne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojem-
niki ze szkła, pokrywy na ciasto, półmiski [tace], porcelana, 
przykrywki do dań, przybory kuchenne z silikonu, przybory 
kuchenne, przybory do wypieków, przybory do pieczenia, 
przenośne puszki na herbatę, przyrządy do krojenia ciasta, 
przyrządy do odmierzania ilości spaghetti, pucharki, pudełka 
ceramiczne, pudełka na ciastka, pudełka obiadowe, pudełka 
śniadaniowe, pudełka szklane, puszki na herbatę, ręczne 
młynki do kawy, ręczne rozdrabniacze do żywności, rondle, 
rękawice kuchenne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], ser-
wisy [zastawy stołowe], silikonowe pokrywki do żywności 
wielokrotnego użytku, sitka kuchenne, skrobaki (akcesoria 
kuchenne), słoiki, solniczki, sosjerki, spodeczki, sprzęt do zwi-
jania sushi, świeczniki, stolnice, stojaki na ręczniki kuchenne, 
stojaki do przypraw, świeczniki, nie z metali szlachetnych, 
szczypce do cukru, szczypce do grilla, szczypce do makaro-
nu spaghetti, szczypce do warzyw, szklana zastawa stołowa, 
szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklane korki do butelek, 
szklane naczynia do picia, szklane naczynia żaroodporne, 
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, tace 
na posiłki, tace do użytku domowego, tace do ciast, szkło 
[naczynia], talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki kuchen-
ne, torby izotermiczne, termoizolacyjne pojemniki na żyw-
ność lub napoje, tortownice do ciast, trzepaczki do ubijania 
piany, tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, wałki 
do ciasta, wazony, wazy do zup, wiadra łazienkowe, widelce 
do grilla, wirówki do sałaty, woki, wyciskarki do cytryn, wyro-
by szklane, zastawa stołowa, zaparzaczki do herbaty 
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali 
szlachetnych, zastawa stołowa obiadowa, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, zdobione wyroby porcelanowe, 
zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, zestawy filiża-
nek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, ze-
stawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy pojemniczków 
na przyprawy, zdobione wyroby z porcelany, dozowniki 
do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, ceramiczne 
pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, do-
zowniki chusteczek do twarzy, dozowniki do przechowywa-
nia papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], 
dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do serwe-
tek papierowych [inne niż mocowane na stałe], dozowniki 
mydła, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki produk-
tów do mycia ciała, drążki na ręczniki, gąbki, grzebienie, ko-
smetyczki podróżne z wyposażeniem, miseczki, misy, mydel-
niczki, przepychacze do toalet, stojaki do rolek papieru toale-
towego, stojaki na szczotki klozetowe, wieszaki na ręczniki, 
elektryczne obrotowe szczotki do włosów, końcówki do mo-
pów, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki do ku-
rzu, miotły, miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, pod-
grzewane elektrycznie szczotki do włosów, pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nie-
elektryczne, rękawice bawełniane do celów domowych, rę-
kawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice gu-
mowe do użytku domowego, ściereczki do kurzu, ścierki, 
śmietniczki, sprzęt do czyszczenia, sprzęt i artykuły do sprzą-
tania i czyszczenia, szczotki, szczotki do mycia, szczotki 
do celów domowych, szczotki do sprzątania, szczotki 
do zmywania, szufelki do zamiatania, wiadra do mopów, wia-
dra do płukania, zmywaki ścierne, zmiotki do kurzu, donice 
na rośliny, donice szklane, dysze do węży, konewki, kosze 
na rośliny, misy na rośliny, spryskiwacze, spryskiwacze 
do trawnika, pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek, 
rękawice ogrodnicze, wazony na kwiaty, zraszacze, butów 
(szczotki do -), deski do prasowania, drewniane prawidła 
do butów, golarki do ubrań na baterie, łyżki do butów, po-

krowce na deski do prasowania, prawidła do butów, szczotki 
do ubrań, szmatki do butów, wieszaki do suszenia odzieży, 
ściereczki ochronne do prasowania, 35 usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej w zakresie następujących towarów: alumi-
niowe formy do wypieków, artykuły gospodarstwa domo-
wego, bidony [puste], blaszane wyroby do pieczenia, bryt-
fanny, butelki, cedzaki, ceramika do użytku kuchennego, 
chochle, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, cukiernice, 
chwytaki odporne na żar piekarnika, deski do krojenia, czajni-
ki nieelektryczne, deski do krojenia kuchenne, deski do se-
rów, dozowniki do przypraw, dozowniki do serwetek, do-
zowniki ciasta do użytku kuchennego, drewniane szpikulce, 
durszlaki do użytku domowego, dzbanki do kawy, dzbanki 
kuchenne, dziadki do orzechów, ekspresy do kawy, nieelek-
tryczne, filiżanki, filiżanki i kubki, foremki, flaszki ze szkła, fo-
remki do kostek lodu, foremki do pieczenia muffinów, forem-
ki kuchenne, garnki, formy, foremki [przybory kuchenne], 
formy do pieczenia ciasta, formy do pieczenia, garnki ku-
chenne, garnki kamienne, izolacyjne klosze do przykrywania 
żywności, izolacyjne osłony-uchwyty na kubki z napojami, 
kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, klosze do przykrywania 
sera, klosze do przykrywania masła, komplety puszek ku-
chennych, kosze na chleb, kosze na pranie, kosze na ręczniki, 
koszyki piknikowe, kubki, kryształ [wyroby szklane], kubły, 
łapki do garnków, lejki, lodówki turystyczne, łopatki, łyżki 
do lodów, maselniczki, maty do pieczenia, metalowe kosze 
na śmieci, miarki do kawy, miski ze szkła, miski z tworzyw 
sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], misy 
do podawania żywności, młynki do kawy, młynki do soli 
i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręczne, naczynia, 
naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia 
do pieczenia, naczynia na piknik, naczynia żaroodporne, 
owoce (pucharki na - ), ozdobne stojaki, nie z metali szlachet-
nych, stawiane na środku stołu, patery, ozdobne tace z meta-
lu, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe miski 
[miednice], plastikowe butelki na wodę [puste], płytkie miski, 
plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, pod-
kłady pod ciasto, podstawki pod garnki, pojemniki kuchen-
ne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki 
ze szkła, pokrywy na ciasto, półmiski [tace], porcelana, przy-
krywki do dań, przybory kuchenne z silikonu, przybory ku-
chenne, przybory do wypieków, przybory do pieczenia, 
przenośne puszki na herbatę, przyrządy do krojenia ciasta, 
przyrządy do odmierzania ilości spaghetti, pucharki, pudełka 
ceramiczne, pudełka na ciastka, pudełka obiadowe, pudełka 
śniadaniowe, pudełka szklane, puszki na herbatę, ręczne 
młynki do kawy, ręczne rozdrabniacze do żywności, rondle, 
rękawice kuchenne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], ser-
wisy [zastawy stołowe], silikonowe pokrywki do żywności 
wielokrotnego użytku, sitka kuchenne, skrobaki (akcesoria 
kuchenne), słoiki, solniczki, sosjerki, spodeczki, sprzęt do zwi-
jania sushi, świeczniki, stolnice, stojaki na ręczniki kuchenne, 
stojaki do przypraw, świeczniki, nie z metali szlachetnych, 
szczypce do cukru, szczypce do grilla, szczypce do makaro-
nu spaghetti, szczypce do warzyw, szklana zastawa stołowa, 
szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklane korki do butelek, 
szklane naczynia do picia, szklane naczynia żaroodporne, 
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, tace 
na posiłki, tace do użytku domowego, tace do ciast, szkło 
[naczynia], talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki kuchen-
ne, torby izotermiczne, termoizolacyjne pojemniki na żyw-
ność lub napoje, tortownice do ciast, trzepaczki do ubijania 
piany, tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, wałki 
do ciasta, wazony, wazy do zup, wiadra łazienkowe, widelce 
do grilla, wirówki do sałaty, woki, wyciskarki do cytryn, wyro-
by szklane, zastawa stołowa, zaparzaczki do herbaty 
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nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali 
szlachetnych, zastawa stołowa obiadowa, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, zdobione wyroby porcelanowe, 
zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, zestawy filiża-
nek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, ze-
stawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy pojemniczków 
na przyprawy, zdobione wyroby z porcelany, dozowniki 
do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, ceramiczne 
pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, do-
zowniki chusteczek do twarzy, dozowniki do przechowywa-
nia papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], 
dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do serwe-
tek papierowych [inne niż mocowane na stałe], dozowniki 
mydła, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki produk-
tów do mycia ciała, drążki na ręczniki, gąbki, grzebienie, ko-
smetyczki podróżne z wyposażeniem, miseczki, misy, mydel-
niczki, przepychacze do toalet, stojaki do rolek papieru toale-
towego, stojaki na szczotki klozetowe, wieszaki na ręczniki, 
elektryczne obrotowe szczotki do włosów, końcówki do mo-
pów, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki do ku-
rzu, miotły, miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, pod-
grzewane elektrycznie szczotki do włosów, pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nie-
elektryczne, rękawice bawełniane do celów domowych, rę-
kawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice gu-
mowe do użytku domowego, ściereczki do kurzu, ścierki, 
śmietniczki, sprzęt do czyszczenia, sprzęt i artykuły do sprzą-
tania i czyszczenia, szczotki, szczotki do mycia, szczotki 
do celów domowych, szczotki do sprzątania, szczotki 
do zmywania, szufelki do zamiatania, wiadra do mopów, wia-
dra do płukania, zmywaki ścierne, zmiotki do kurzu, donice 
na rośliny, donice szklane, dysze do węży, konewki, kosze 
na rośliny, misy na rośliny, spryskiwacze, spryskiwacze 
do trawnika, pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek, 
rękawice ogrodnicze, wazony na kwiaty, zraszacze, butów 
(szczotki do -), deski do prasowania, drewniane prawidła 
do butów, golarki do ubrań na baterie, łyżki do butów, po-
krowce na deski do prasowania, prawidła do butów, szczotki 
do ubrań, szmatki do butów, wieszaki do suszenia odzieży, 
ściereczki ochronne do prasowania.

(210) 517376 (220) 2020 08 21
(731) KACZYŃSKI JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Kalinówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy form

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 21 aluminiowe formy do wypieków, artykuły 
gospodarstwa domowego, bidony [puste], blaszane wyroby 
do pieczenia, brytfanny, butelki, cedzaki, ceramika do użyt-
ku kuchennego, chochle, dekoracyjne słoiki szklane z przy-
krywką, cukiernice, chwytaki odporne na żar piekarnika, 
deski do krojenia, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia 
kuchenne, deski do serów, dozowniki do przypraw, dozow-
niki do serwetek, dozowniki ciasta do użytku kuchenne-
go, drewniane szpikulce, durszlaki do użytku domowego, 
dzbanki do kawy, dzbanki kuchenne, dziadki do orzechów, 
ekspresy do kawy, nieelektryczne, filiżanki, filiżanki i kub-
ki, foremki, flaszki ze szkła, foremki do kostek lodu, foremki 
do pieczenia muffinów, foremki kuchenne, garnki, formy, fo-
remki [przybory kuchenne], formy do pieczenia ciasta, formy 

do pieczenia, garnki kuchenne, garnki kamienne, izolacyjne 
klosze do przykrywania żywności, izolacyjne osłony-uchwy-
ty na kubki z napojami, kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, 
klosze do przykrywania sera, klosze do przykrywania masła, 
komplety puszek kuchennych, kosze na chleb, kosze na pra-
nie, kosze na ręczniki, koszyki piknikowe, kubki, kryształ [wy-
roby szklane], kubły, łapki do garnków, lejki, lodówki tury-
styczne, łopatki, łyżki do lodów, maselniczki, maty do piecze-
nia, metalowe kosze na śmieci, miarki do kawy, miski ze szkła, 
miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa 
domowego], misy do podawania żywności, młynki do kawy, 
młynki do soli i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręcz-
ne, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, 
naczynia do pieczenia, naczynia na piknik, naczynia żarood-
porne, owoce (pucharki na -), ozdobne stojaki, nie z metali 
szlachetnych, stawiane na środku stołu, patery, ozdobne tace 
z metalu, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe 
miski [miednice], plastikowe butelki na wodę [puste], płytkie 
miski, plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, 
podkłady pod ciasto, podstawki pod garnki, pojemniki ku-
chenne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojem-
niki ze szkła, pokrywy na ciasto, półmiski [tace], porcelana, 
przykrywki do dań, przybory kuchenne z silikonu, przybory 
kuchenne, przybory do wypieków, przybory do pieczenia, 
przenośne puszki na herbatę, przyrządy do krojenia ciasta, 
przyrządy do odmierzania ilości spaghetti, pucharki, pudełka 
ceramiczne, pudełka na ciastka, pudełka obiadowe, pudeł-
ka śniadaniowe, pudełka szklane, puszki na herbatę, ręczne 
młynki do kawy, ręczne rozdrabniacze do żywności, rondle, 
rękawice kuchenne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], ser-
wisy [zastawy stołowe], silikonowe pokrywki do żywności 
wielokrotnego użytku, sitka kuchenne, skrobaki (akcesoria 
kuchenne), słoiki, solniczki, sosjerki, spodeczki, sprzęt do zwi-
jania sushi, świeczniki, stolnice, stojaki na ręczniki kuchenne, 
stojaki do przypraw, świeczniki, nie z metali szlachetnych, 
szczypce do cukru, szczypce do grilla, szczypce do makaro-
nu spaghetti, szczypce do warzyw, szklana zastawa stołowa, 
szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklane korki do butelek, 
szklane naczynia do picia, szklane naczynia żaroodporne, 
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, tace 
na posiłki, tace do użytku domowego, tace do ciast, szkło 
[naczynia], talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki kuchen-
ne, torby izotermiczne, termoizolacyjne pojemniki na żyw-
ność lub napoje, tortownice do ciast, trzepaczki do ubijania 
piany, tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, wałki 
do ciasta, wazony, wazy do zup, wiadra łazienkowe, widel-
ce do grilla, wirówki do sałaty, woki, wyciskarki do cytryn, 
wyroby szklane, zastawa stołowa, zaparzaczki do herbaty 
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali 
szlachetnych, zastawa stołowa obiadowa, zastawa stoło-
wa, inna niż noże, widelce i łyżki, zdobione wyroby por-
celanowe, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, 
zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek 
i spodków, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy po-
jemniczków na przyprawy, zdobione wyroby z porcelany, 
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, 
ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicz-
nych, dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki do prze-
chowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane 
na stałe], dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki 
do serwetek papierowych [inne niż mocowane na stałe], do-
zowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki 
produktów do mycia ciała, drążki na ręczniki, gąbki, grzebie-
nie, kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, miseczki, misy, 
mydelniczki, przepychacze do toalet, stojaki do rolek papieru 
toaletowego, stojaki na szczotki klozetowe, wieszaki na ręcz-
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niki, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, końcówki 
do mopów, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki 
do kurzu, miotły, miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, 
podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, pochłania-
cze dymu do użytku domowego, przepychaczki do czysz-
czenia odpływu, przyrządy do polerowania przy użyciu 
wosku, nieelektryczne, rękawice bawełniane do celów do-
mowych, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, 
rękawice gumowe do użytku domowego, ściereczki do ku-
rzu, ścierki, śmietniczki, sprzęt do czyszczenia, sprzęt i arty-
kuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki, szczotki do mycia, 
szczotki do celów domowych, szczotki do sprzątania, szczot-
ki do zmywania, szufelki do zamiatania, wiadra do mopów, 
wiadra do płukania, zmywaki ścierne, zmiotki do kurzu, 
donice na rośliny, donice szklane, dysze do węży, konewki, 
kosze na rośliny, misy na rośliny, spryskiwacze, spryskiwacze 
do trawnika, pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek, 
rękawice ogrodnicze, wazony na kwiaty, zraszacze, butów 
(szczotki do -), deski do prasowania, drewniane prawidła 
do butów, golarki do ubrań na baterie, łyżki do butów, po-
krowce na deski do prasowania, prawidła do butów, szczotki 
do ubrań, szmatki do butów, wieszaki do suszenia odzieży, 
ściereczki ochronne do prasowania.

(210) 517387 (220) 2020 08 23
(731) SKOWROŃSKA-SOBOLEWSKA KATARZYNA ROZGŁOS, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZGŁOS

(531) 16.01.13, 04.05.02, 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, eduka-
cja, rozrywka i sport.

(210) 517430 (220) 2020 08 24
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) GOLD SYLIMARYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty we-
terynaryjne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki 
ziołowe, leki weterynaryjne, środki przeciwbólowe, nieste-
roidowe leki przeciwzapalne, mieszanki ziołowe do użytku 
medycznego, nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, nutraceutyki do celów terapeutycznych, suplementy 
diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania-
mi dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty 
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki 
do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do użytku weterynaryjnego, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, napoje witaminizowane.

(210) 517463 (220) 2020 08 24
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZNAJDŹ i WYKREŚL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.19

(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt 
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie 
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-
-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotogra-
ficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządze-
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikro-
procesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki 
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czyt-
niki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisa-
ne i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i danych wszelkie-
go rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szcze-
gólności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy 
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio 
i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dys-
ki cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia 
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obra-
zów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputero-
we, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-
ku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputero-
we, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na to-
warach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty 
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, 
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne ko-
dowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputero-
we, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - 
hardware komputerowy, monitory - programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fo-
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
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taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smart-
fony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobil-
ne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ła-
dowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowal-
ne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficz-
ne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, 
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebu-
sami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi-
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty 
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, re-
produkcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywa-
niem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, 
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura 
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie ser-
wetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, 
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligator-
skie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materia-
łów piśmiennych lub do celów domowych, materiały prze-
znaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisa-
nia, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowa-
nia, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucz-
nych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych to-
warów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fotote-
legrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty 
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, pły-
ty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu-
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, in-
terfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, 
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproce-
sorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetycz-
ne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy 

optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da-
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory 
- hardware komputerowy, monitory - programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fo-
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramo-
wanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode-
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglą-
darkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki 
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane progra-
my/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radio-
we, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane 
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magne-
tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, 
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, 
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z ży-
czeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi 
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy-
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, re-
busami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó-
wek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakre-
sie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sonda-
ży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania 
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji 
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu 
o alternatywny model planowania magazynów i monitorin-
gu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie 
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakre-
sie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, 
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, ofe-
rowanie części powierzchni reklamowej w magazynach 
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, kon-
strukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektyw-
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ności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywa-
nia pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów 
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźni-
ków zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, 
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstruk-
cją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wia-
rygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, plano-
wanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie 
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządza-
nie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania 
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strate-
gii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie 
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania prefe-
rencji konsumenckich, opracowywanie schematów badaw-
czych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: 
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych perio-
dyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, eksperty-
zy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokony-
wania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie do-
konywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, infor-
macja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji 
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, 
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekono-
micznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kom-
pilacja informacji w komputerowych bazach danych, syste-
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputero-
wych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, 
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia 
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi 
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania 
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywa-
nia reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowa-
nie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw 
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tek-
stów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audy-
cji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej 
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednic-
two w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematy-
zacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach da-
nych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary 

i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmo-
wanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie za-
mówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo 
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyj-
nych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, 
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elek-
troniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o te-
lekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygna-
łu radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, fil-
mów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, 
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ 
/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usłu-
gi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi 
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym 
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, 
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki 
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności ra-
diowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, 
retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie infor-
macji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi 
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfro-
wego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, 
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez 
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydaw-
nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światło-
wodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wybo-
ru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi 
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu 
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnia-
nie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, 
transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, 
telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teleteksto-
wych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach 
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, 
telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w In-
ternecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego 
centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego 
z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektro-
nicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednic-
twem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiado-
mości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości 
internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
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go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, 
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozryw-
ka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udo-
stępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, 
w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej 
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, po-
rady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, pro-
dukcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, 
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, 
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształ-
cenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydaw-
nictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż 
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji 
elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez 
rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im-
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organi-
zowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja pro-
gramów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygo-
towywanie materia łów do programów telewizyjnych o cha-
rakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie 
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, 
usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakre-
sie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie 
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych 
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie 
akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ogranicza-
nia stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla 
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, 
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wy-
twarzanych odpadów, popierania programów recyklingo-
wych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także 
organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie 
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sporto-
wych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych 
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakre-
sie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdro-
wotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach progra-
mu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowot-
nych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów po-
trzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza 
podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społecz-
ne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebują-
cych ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji nio-
sących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki 
żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące 
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków 
i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, prze-
stępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie infor-
macji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo 

i informacji o związanych z nimi produktach, 42 administro-
wanie stronami komputerowymi, analizy systemów kompu-
terowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania kom-
puterowego, programowanie komputerowe, konwersja da-
nych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów 
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego, opracowywanie projektów tech-
nicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku 
promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności eko-
logicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakre-
sie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 
doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektro-
niczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie 
kopii zapasowych danych w komputerowych bazach da-
nych, projektowanie i opracowywanie programów do prze-
twarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych prze-
wodników po programach, projektowanie i pisanie stron 
domowych i stron internetowych, udostępnianie przez do-
stawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server 
hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie 
w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, 
udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii 
komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem tech-
nologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożycza-
nie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Interne-
cie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi 
udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz 
portali internetowych.

(210) 517677 (220) 2020 09 01
(731) SAPKOTA NARESH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNEHA’S TOUCH OF INDIA FOOD & WINE

(531) 07.11.25, 07.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów 
i restauracji, usługi barowe, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie do-
starczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, 
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usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przy-
gotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia 
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach.

(210) 517681 (220) 2020 09 01
(731) TIGA-CYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC TIGA-CYNK TIGA-CYNK Sp. z o.o.

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe materia-
ły i elementy budowlane i konstrukcyjne, kable, druty i łań-
cuchy, z metalu, drut, drut metalowy [metale nieszlachetne], 
drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, zaci-
ski do kabli metalowe, 9 kable elektryczne, tuleje złączowe 
do kabli elektryczne, kable i przewody elektryczne, kable 
izolowane do instalacji elektrycznych, kable metalowe [elek-
tryczne], kable taśmowe, kable uziemiające, osłony na kable 
elektryczne, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, cięcie 
metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, 
obróbka cieplna powierzchni metali, informacje o obróbce 
materiałów, obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], 
obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie], 
obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tłoczenie], 
obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalurgiczna.

(210) 517713 (220) 2020 09 01
(731) UPL CORPORATION LIMITED,  

Port Louis Mauritius, MU
(540) (znak słowny)
(540) DELTARO
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, 
ogrodnictwa inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze i stosowane w leśnictwie, ży-
wice sztuczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, substancje do garbowania skór zwierzęcych, 
kompost, obornik, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, 
fungicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzo-
niom, środki chwastobójcze, środki do zwalczania chwastów 
i niszczenia robactwa.

(210) 517748 (220) 2020 09 02
(731) NOWICKI JONASZ, Busko-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Buskowianka
(510), (511) 32 gazowana woda mineralna, woda mineralna, 
woda mineralna [napoje].

(210) 517764 (220) 2020 09 02
(731) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO,  

Providencia, CL
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SCORE ENERGY DRINK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 27.05.21, 24.15.02
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzu-
jące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do ce-
lów medycznych], napoje zawierające witaminy.

(210) 517778 (220) 2020 09 03
(731) ŚLEDŹ GRZEGORZ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Magazimm Every mm matters

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.15.09
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych i por-
tali, 42 opracowywanie oprogramowania komputerowego 
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali 
e-biznesowych.

(210) 517788 (220) 2020 09 03
(731) PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PJP MAKRUM GRUPA KAPITAŁOWA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe: konstrukcje wsporcze, 
podesty, pomosty i rampy przeładunkowe, metalowe mate-
riały budowlane, wyroby ślusarskie, metalowe bramy przemy-
słowe i garażowe, konstrukcje przemysłowe i magazynowe, 
7 maszyny krusząco-mielące dla przemysłu wydobywczego, 
chemicznego, cementowego, papierniczego, kruszarki uda-
rowe, kruszarki walcowo-szczękowe, kruszarki szczękowe, 
kruszarki stożkowe, kruszarki o pionowej osi obrotu, dozow-
niki ślimakowe, odwadniacze kruszyw, granulatory, kruszarki 
młotkowe, gniotowniki do minerałów, cyklony odpyleniowe, 
kruszarki walcowe, młyny pneumatyczne-suszące, młyny ku-
lowe, młyny prętowe, separatory statyczne i mechaniczne, po-
dajniki, mieszalniki, przesiewacze rolkowe i tarczowe, koparki 
kołowo-frezowe, przesiewacze rusztowe wibracyjne, suszar-
ki bębnowe, młyny rurowe, przenośniki członowo-płytowe, 
przenośniki kubełkowe, frezarki do kamienia, bębny korujące, 
traki wielopiłowe, podawacze ścierniwa, prasy próżniowe, 
łamarnie samojezdne, ładowarki kołowe, maszyny i urządze-
nia do utylizacji odpadów komunalnych jak: sita, przenośniki 
nadawy, biostabilizator, oddzielacze przedmiotów twardych, 
przesiewacze wibracyjne, maszyny i urządzenia do aktywnej 
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ochrony środowiska jak: granulatory, rozdrabniacze, sortow-
niki, prażaki, 19 rękawy i śluzy uszczelniające do ramp i po-
mostów przeładunkowych, 37 budownictwo, kompleksowe 
usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy, remonty, 
konserwacja, modernizacja obiektów, kompleksowa realiza-
cja inwestycji budowlanych, roboty instalacyjne, prace kon-
serwatorskie, nadzór budowlany, usługi nadzoru technicz-
nego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących 
nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 
42 usługi projektowe i architektoniczne w zakresie budow-
nictwa, opracowania projektowe, urbanistyczne, eksperty-
zy budowlane, nadzór architektoniczno-budowlany, usługi 
projektowo-konstrukcyjne w zakresie maszyn i urządzeń dla 
przemysłu i ochrony środowiska.

(210) 517793 (220) 2020 09 03
(731) KRUK WOJCIECH, Radzionków
(540) (znak słowny)
(540) BETASOFT
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe, gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], edu-
kacyjne oprogramowanie komputerowe, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi projektowania, usługi w zakresie pro-
jektowania.

(210) 517805 (220) 2020 09 03
(731) DO DUC YENNHI DDN INTERNATIONAL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIGOSAFE
(510), (511) 10 maski medyczne, maski na twarz do użytku 
medycznego, maski ochronne do użytku przez pracowni-
ków medycznych, maski ochronne na twarz do użytku me-
dycznego, jednorazowe rękawice ochronne do celów me-
dycznych, rękawice do badań medycznych, rękawice do ce-
lów medycznych, rękawice do użytku w szpitalach, rękawice 
do użytku weterynaryjnego, rękawice lateksowe do celów 
medycznych, rękawice ochronne do stosowania przez pra-
cowników medycznych, rękawiczki lateksowe do celów we-
terynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów weterynaryj-
nych, rękawiczki ochronne do celów medycznych.

(210) 517818 (220) 2020 09 02
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Blooming Skin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 517820 (220) 2020 09 02
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Soraya Happy Mix
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 517821 (220) 2020 09 02
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Soraya Kombucha
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 517822 (220) 2020 09 02
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Precious Skin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
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(210) 517828 (220) 2020 09 03
(731) AHMED SORIF ROYAL, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL KEBAB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.02, 26.11.05
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.

(210) 517835 (220) 2020 09 04
(731) VULCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VULCAN
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym do za-
rządzania jednostką oświatową / oświatą, oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej wspomagającego nauczanie, 
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej wspoma-
gającego nauczanie, 16 drukowane materiały szkoleniowe, 
edukacyjne i instruktażowe, w tym broszury, instrukcje, książ-
ki, podręczniki, poradniki, 35 sprzedaż detaliczna urządzeń 
i przyrządów multimedialnych wspomagających nauczanie, 
sprzedaż hurtowa urządzeń i przyrządów multimedialnych 
wspomagających nauczanie, sprzedaż detaliczna sprzętu 
komputerowego, sprzedaż hurtowa sprzętu komputerowe-
go, sprzedaż detaliczna czytników kodów kreskowych, sprze-
daż hurtowa kodów kreskowych, analizy kosztów, badania 
i analizy rynkowe, statystyczne badania rynkowe, 41 publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line [niepobieralnych], publikowanie 
on-line oraz drukowanych książek, czasopism, poradników, 
organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, semina-
riów, szkoleń i konferencji, organizowanie i prowadzenie kur-
sów, warsztatów, seminariów, szkoleń konferencji on-line, or-
ganizowanie i prowadzenie webinariów, usługi szkoleniowe 
w zakresie prawa i finansów, zarządzania oświatą, dydaktyką 
i metodyką nauczania, usługi doradcze w zakresie oświaty, 
usługi doradcze w zakresie zarządzania jednostką oświatową 
/ oświatą, usługi ośrodków doskonalenia kadry kierowniczej 
oświaty, usługi doradcze w zakresie opracowania wniosków 
o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych dedykowanych oświacie, 42  pro-
jektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, 
testowanie oprogramowania komputerowego, wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, utrzymanie, serwis, roz-
wój i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wspar-
cie techniczne w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, rozwiązywanie problemów technicznych związanych 
z oprogramowaniem komputerowym, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, projektowanie, two-
rzenie, aktualizacja witryn internetowych, hosting i utrzymy-
wanie witryn internetowych, instalacja i konfiguracja sprzętu 
komputerowego, wsparcie techniczne w zakresie sprzętu 

komputerowego, rozwiązywanie problemów technicznych 
związanych ze sprzętem komputerowym, doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
analizy oprogramowania i systemów komputerowych, udo-
stępnianie online oprogramowania nie do pobrania, w tym 
do zarządzania jednostką oświatową / oświatą, wynajem 
oprogramowania komputerowego, w tym do zarządzania 
jednostką oświatową / oświatą, oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], w tym oprogramowanie do zarządzania jednost-
ką oświatową / oświatą, platforma jako usługa [PaaS], usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
usługi doradztwa w zakresie platformy jako usługi [PaaS], 
wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci 
komputerowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, ho-
sting komputerowych baz danych, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, odzyskiwanie da-
nych komputerowych.

(210) 517836 (220) 2020 09 04
(731) VULCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VULCAN Wyobraźmy sobie przyszłość
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym do za-
rządzania jednostką oświatową / oświatą, oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej wspomagającego nauczanie, 
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej wspoma-
gającego nauczanie, 16 drukowane materiały szkoleniowe, 
edukacyjne i instruktażowe, w tym broszury, instrukcje, książ-
ki, podręczniki, poradnik, 35 sprzedaż detaliczna urządzeń 
i przyrządów multimedialnych wspomagających nauczanie, 
sprzedaż hurtowa urządzeń i przyrządów multimedialnych 
wspomagających nauczanie, sprzedaż detaliczna sprzętu 
komputerowego, sprzedaż hurtowa sprzętu komputerowe-
go, sprzedaż detaliczna czytników kodów kreskowych, sprze-
daż hurtowa kodów kreskowych, analizy kosztów, badania 
i analizy rynkowe, statystyczne badania rynkowe, 41 publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line [niepobieralnych], publikowanie 
on-line oraz drukowanych książek, czasopism, poradników, 
organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, semina-
riów, szkoleń i konferencji, organizowanie i prowadzenie kur-
sów, warsztatów, seminariów, szkoleń konferencji on-line, or-
ganizowanie i prowadzenie webinariów, usługi szkoleniowe 
w zakresie prawa i finansów, zarządzania oświatą, dydaktyką 
i metodyką nauczania, usługi doradcze w zakresie oświaty, 
usługi doradcze w zakresie zarządzania jednostką oświatową 
/ oświatą, usługi ośrodków doskonalenia kadry kierowniczej 
oświaty, usługi doradcze w zakresie z opracowania wniosków 
o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych dedykowanych oświacie, 42 pro-
jektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, 
testowanie oprogramowania komputerowego, wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, utrzymanie, serwis, roz-
wój i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wspar-
cie techniczne w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, rozwiązywanie problemów technicznych związanych 
z oprogramowaniem komputerowym, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, projektowanie, two-
rzenie, aktualizacja witryn internetowych, hosting i utrzymy-
wanie witryn internetowych, instalacja i konfiguracja sprzętu 
komputerowego, wsparcie techniczne w zakresie sprzętu 
komputerowego, rozwiązywanie problemów technicznych 
związanych ze sprzętem komputerowym, doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
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analizy oprogramowania i systemów komputerowych, udo-
stępnianie online oprogramowania nie do pobrania, w tym 
do zarządzania jednostką oświatową / oświatą, wynajem 
oprogramowania komputerowego, w tym do zarządzania 
jednostką oświatową / oświatą, oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], w tym oprogramowanie do zarządzania jednost-
ką oświatową / oświatą, platforma jako usługa [PaaS], usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
usługi doradztwa w zakresie platformy jako usługi [PaaS], 
wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci 
komputerowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, ho-
sting komputerowych baz danych, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, odzyskiwanie da-
nych komputerowych.

(210) 517840 (220) 2020 09 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECHSAM 

WOCH SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHSAM

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 skrzynki do narzędzi z metalu [puste], pojem-
niki metalowe na narzędzia [puste], skrzynki na narzędzia 
metalowe [puste], skrzynki na narzędzia z metalu, 7 dźwigni-
ki hydrauliczne, dźwigniki [inne niż sterowane ręcznie], dźwi-
gniki elektryczne, dźwigniki elastyczne obsługiwane elek-
trycznie, dźwigniki hydrauliczne montowane na przyczepie, 
dźwigniki [maszyny], dźwigniki śrubowe [maszyny], dźwigni-
ki zębatkowe, maszyny do wulkanizacji opon, urządzenia 
do wulkanizacji, pistolety natryskowe, pistolety natryskowe 
do malowania, pistolety natryskowe do nakładania farb, pi-
stolety natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety 
natryskowe elektryczne, pistolety natryskowe [maszyny] 
do wyciskania kitu, pistolety natryskowe [narzędzia], pistole-
ty natryskowe [maszyny], pistolety natryskowe pneumatycz-
ne, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, 
żurawie samochodowe, narzędzia do skrawania jedno-
ostrzowe [części maszyn], narzędzia do skrawania jedno-
ostrzowe [maszyny], polikrystaliczne diamentowe narzędzia 
tnące do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, 
szlifierki, szlifierki kątowe, szlifierki do otworów, szlifierki od-
środkowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki oscylacyjne [maszy-
ny], szlifierki precyzyjne, szlifierki [ręczne, obsługiwane elek-
trycznie], szlifierki rotacyjne, szlifierki tarczowe, szlifierki ta-
śmowe, szlifierki taśmowe [maszyny], szlifierki wibracyjne, 
bezprzewodowe wiertarki elektryczne, frezarko-wiertarki, 
przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki elektryczne, ręcz-
ne wiertarki elektryczne, wiertarki, wiertarki będące bezprze-
wodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, wiertarki 
do drewna, wiertarki do kamieni, wiertarki do obróbki meta-
lu, wiertarki elektryczne, wiertarki i części do nich, wiertarki 
[narzędzia elektryczne], wiertarki o napędzie innym niż ręcz-
ny, wiertarki pionowe [maszyny], wiertarki pionowe [narzę-
dzia elektryczne], wiertarki pneumatyczne [ręczne], wiertarki 
ręczne elektryczne, wiertarki stołowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], gwoź-
dziarki pneumatyczne, mechaniczne i pneumatyczne narzę-
dzia do podnoszenia, młotki nitownicze pneumatyczne, 
młotki pneumatyczne [ręczne], młoty pneumatyczne, narzę-
dzia pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne [maszyny], 
nożyce pneumatyczne, pistolety pneumatyczne do wytła-
czania masy uszczelniającej, pneumatyczne młotki nitowni-
cze z napędem elektrycznym, pneumatyczne wysysarki ole-

ju odpadowego, podnośniki pneumatyczne, pompy pneu-
matyczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, przeno-
śne narzędzia pneumatyczne, smarownice tłokowe pneu-
matyczne, śrubokręty, pneumatyczne, zszywacze pneuma-
tyczne, narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], narzędzia 
do cięcia metalu [maszyny], elektryczne narzędzia obsługi-
wane ręcznie, elektryczne narzędzia ręczne, gwintowniki bę-
dące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, narzędzia 
elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, 
narzędzia napędzane elektrycznie, narzędzia napędzane hy-
draulicznie, narzędzia napędzane mechanicznie, narzędzia 
napędzane silnikowo, narzędzia obsługiwane mechanicznie, 
narzędzia podręczne mechaniczne, narzędzia podręczne 
z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie in-
nym niż ręczny, narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, 
narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, narzędzia 
ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne z napę-
dem pneumatycznym, narzędzia ścierne do użytku z maszy-
nami, narzędzia szlifierskie [części do maszyn], narzędzia szli-
fierskie do szlifierek, narzędzia szlifierskie [maszyny lub części 
maszyn], narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, narzę-
dzia tnące [maszyny] w formie wierteł, nitownice [narzędzia 
elektryczne], polerki [narzędzia elektryczne], przenośne na-
rzędzia elektryczne, ręczne narzędzia bezprzewodowe z na-
pędem elektrycznym, szlifierki jako narzędzia z napędem 
elektrycznym, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elek-
trycznymi, tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], prasy napę-
dzane pneumatycznie, prasy stołowe [maszyny], klucze dy-
namometryczne [maszyny], hydrauliczne klucze dynamo-
metryczne, 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, dźwi-
gniki ręczne [narzędzia ręczne], pistolety natryskowe do wy-
ciskania kitu [ręczne], narzędzia skrawające [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], szlifierki ką-
towe (narzędzia ręczne), wiertarki [narzędzia ręczne], wiertar-
ki ręczne, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
bijaki [narzędzia], dłuta [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], 
fartuchy na narzędzia, frezy [narzędzia ręczne], grzechotki 
[narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], gwin-
towniki [narzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), 
kątowniki [narzędzia], kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], 
klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], klucze [narzędzia], klu-
cze nasadowe [narzędzia], klucze nasadowe [narzędzia ręcz-
ne], klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], młotki [narzędzia ręczne], narzędzia do nacinania 
gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do usu-
wania izolacji z drutu, narzędzia do wyciągania gwoździ, na-
rzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], narzędzia 
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ręczne, 
narzędzia ręczne do zdejmowania opon, narzędzia ręczne 
do zdejmowania izolacji, narzędzia ręczne o napędzie ręcz-
nym, narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], narzędzia ścierne 
(ręczne), nitownice [narzędzia ręczne], noże, narzędzia ręcz-
ne, nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], obcęgi [narzę-
dzia ręczne], obcęgi stolarskie [narzędzia do wyciągania 
gwoździ], obcinaki do rur [narzędzia ręczne], obcinaki 
do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], obcinaki do uszczel-
niania [narzędzia ręczne], obcinarki [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], oliwiarki do naoliwiania maszyn [narzędzia ręczne], 
oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], pasy na narzędzia, pil-
niki [narzędzia], pilniki [narzędzia ręczne], piły [narzędzia 
ręczne], pistolety [narzędzia ręczne], przebijaki [narzędzia], 
przecinaki [narzędzia ręczne], przyrządy tnące [narzędzia 
ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do po-
lerowania, ręczne narzędzia do ustawiania położenia, ręczne 
narzędzia do wiercenia, rozwiertaki do rur [narzędzia stero-
wane ręcznie], rozwiertaki [narzędzia ręczne], rysiki [narzę-
dzia ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], ściski [narzędzia 
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ręczne], skrobaki [narzędzia ręczne], stojaki na narzędzia, 
szczotki druciane [narzędzia ręczne], szczotki stalowe [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], szczypce do cięcia drutu [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], szczypce do cięcia drutu [narzę-
dzia ręczne], szczypce do zaciskania końcówek [narzędzia 
ręczne], szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], szczypce [na-
rzędzia ręczne], szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], 
szpachle [narzędzia ręczne], szpadle [narzędzia], tarcze 
do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze 
ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze ścierne (na-
rzędzia ręczne), tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręczny-
mi, tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze tną-
ce do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze 
szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, torby na narzędzia 
przypinane do pasów na narzędzia, uchwyty do kluczy nasa-
dowych [narzędzia ręczne], wiertła do narzędzi obrotowych 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła do użytku z narzę-
dziami ręcznymi, wiertła [narzędzia], wiertła ręczne [narzę-
dzia], wyciągacze do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
wyciąganie gwoździ (narzędzia do -), zestawy kluczy nasado-
wych [narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze dynamome-
tryczne, klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], 
nastawne klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], 
9 mierniki ciśnienia, mierniki ciśnienia w oponach, urządze-
nia do mierzenia ciśnienia, wyładowcze lampy rurowe, elek-
tryczne, inne niż do oświetlania, dynamometry, elektronicz-
ne dynamometry, mierniki dynamometryczne, dynamome-
try [siłomierze], 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojaz-
dy do poruszania się po wodzie, pojazdy do poruszania się 
w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, 20 stoły warsztatowe, 
37 naprawa narzędzi.

(210) 517841 (220) 2020 09 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECHSAM 

WOCH SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUATROS

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 metalowe skrzynki narzędziowe, skrzynki 
do narzędzi z metalu [puste], skrzynki na narzędzia metalo-
we [puste], skrzynki na narzędzia z metalu, skrzynki narzę-
dziowe z metalu, pojemniki metalowe na narzędzia [puste], 
7 dźwigniki elektryczne, dźwigniki hydrauliczne, dźwigniki 
[inne niż sterowane ręcznie], dźwigniki [maszyny], dźwigniki 
śrubowe [maszyny], dźwigniki zębatkowe, maszyny do wul-
kanizacji opon, urządzenia do wulkanizacji, pistolety natry-
skowe, pistolety natryskowe do malowania, pistolety natry-
skowe do nakładania farb, pistolety natryskowe do powleka-
nia proszkowego, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety 
natryskowe [maszyny], pistolety natryskowe [maszyny] 
do wyciskania kitu, pistolety natryskowe [narzędzia], pistole-
ty natryskowe pneumatyczne, zautomatyzowane pistolety 
natryskowe do malowania, żurawie samochodowe, elek-
tryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, elektryczne narzę-
dzia ręczne, elektryczne narzędzia wiertnicze, frezarki 
do gwintów [narzędzia elektryczne], frezy walcowo-czołowe 
[narzędzia elektryczne], gwintowniki będące narzędziami 
obsługiwanymi mechanicznie, materiały ścierne [narzędzia 
do maszyn], mechaniczne i pneumatyczne narzędzia 
do podnoszenia, narzędzia [części maszyn], narzędzia do cię-
cia metalu [maszyny], narzędzia do cięcia metalu [części ma-
szyn], narzędzia do frezowania [maszyny], narzędzia do obra-

biarek, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], narzędzia 
do pakowania [maszyny], narzędzia do przebijania otworów 
[części maszyn], inne niż przybory biurowe, narzędzia 
do prostowania krawędzi [elektryczne], narzędzia do przebi-
jania do pras, narzędzia do skrawania jednoostrzowe [maszy-
ny], narzędzia do skrawania jednoostrzowe [części maszyn], 
narzędzia do wiercenia obsługiwane przez maszyny, narzę-
dzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz z maszyna-
mi, narzędzia do wycinania kół do stosowania z maszynami, 
narzędzia do wytłaczania, narzędzia elektryczne, narzędzia 
elektryczne do polerowania, narzędzia hydrauliczne, narzę-
dzia mechaniczne, narzędzia napędzane elektrycznie, narzę-
dzia napędzane hydraulicznie, narzędzia napędzane mecha-
nicznie, narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia obrotowe 
[maszyny], narzędzia obsługiwane mechanicznie, narzędzia 
ogrodnicze [maszyny], narzędzia piłujące do użytku z piłami, 
narzędzia pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne [maszy-
ny], narzędzia podręczne mechaniczne, narzędzia podręcz-
ne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie 
innym niż ręczny, narzędzia ręczne o napędzie mechanicz-
nym, narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, narzę-
dzia ręczne z napędem pneumatycznym, narzędzia ręczne 
z napędem elektrycznym, narzędzia ścierne będące częścia-
mi maszyn, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzę-
dzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny], narzę-
dzia szlifierskie [części do maszyn], narzędzia szlifierskie 
do szlifierek, narzędzia szlifierskie [maszyny lub części ma-
szyn], narzędzia szlifierskie z kołem zębatym stożkowym, na-
rzędzia tnące będące palnikami spawalniczymi obsługiwa-
nymi gazem, narzędzia tnące do centrów obróbczych, narzę-
dzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach 
ręcznych, narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, narzę-
dzia tnące [maszyny] wykonane ze spiekanych materiałów 
na bazie azotków, narzędzia tnące [maszyny] w formie wier-
teł, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, narzędzia 
wiertnicze [obrabiarki], narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
elektryczne], narzędzia z węglika spiekanego [maszyny], na-
rzędzia zaciskowe do utrzymywania elementów podczas 
obróbki, nitownice [narzędzia elektryczne], obrotowe narzę-
dzia ścierne w kształcie tarczy [części maszyn], palniki gazo-
we [narzędzia], pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycznie], 
piły ratownicze [narzędzia elektryczne], elektryczne narzę-
dzia ogrodnicze, hydrauliczne narzędzia ratownicze, koń-
cówki ceramiczne [narzędzia do maszyn], maszyny, obrabiar-
ki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, 
do mocowania i łączenia, młotki nitownicze [narzędzia elek-
tryczne], modułowe narzędzia [maszyny], narzędzia aktywo-
wane mechanicznie, narzędzia do cięcia będące częściami 
maszyn, narzędzia do cięcia metalu (gazowe), narzędzia 
do cięcia metali [gazowe], narzędzia do cięcia metalu 
z ostrzem diamentowym, narzędzia do cięcia wzdłużnego 
[maszyny], narzędzia do cięcia z węglika spiekanego, narzę-
dzia do dłutowania do maszyn, narzędzia do podcięć [ma-
szyny], narzędzia do profilowania rolkowego [maszyny], na-
rzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż 
do użytku biurowego, narzędzia do strugania wzdłużnego 
[części maszyn], narzędzia do strugania wzdłużnego [maszy-
ny], narzędzia do układania płytek [maszyny], narzędzia 
do ustawiania środków mocujących [części maszyn], narzę-
dzia do użytku w obrabiarkach, narzędzia modularne do ma-
szyn, noże oprawkowe do użytku z elektrycznymi narzędzia-
mi ręcznymi, piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia 
z napędem elektrycznym, płytki z węglików spiekanych [na-
rzędzia do maszyn], pogłębiacze stożkowe [narzędzia elek-
tryczne], polerki [narzędzia elektryczne], polikrystaliczne dia-
mentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów obrabia-
nych [maszyny], polikrystaliczne diamentowe narzędzia tną-
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ce do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, pre-
cyzyjne narzędzia do żłobienia [części do maszyn], precyzyj-
ne narzędzia do żłobienia [maszyny], przemysłowe narzędzia 
pneumatyczne, przenośne narzędzia elektryczne, przenośne 
narzędzia pneumatyczne, ręczne narzędzia bezprzewodo-
we z napędem elektrycznym, rozdrabniacze [elektryczne 
narzędzia ogrodnicze i do trawników], rozdrabniarki [narzę-
dzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], rozwiertaki 
do rur [narzędzia do maszyn], rozwiertaki [narzędzia z napę-
dem elektrycznym], świdry do użytku z narzędziami elek-
trycznymi, świdry [narzędzia elektryczne], szlifierki jako na-
rzędzia z napędem elektrycznym, tarcze ścierne do użytku 
z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne [narzędzia 
do maszyn], tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycz-
nymi, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, uchwyty 
na narzędzia do obrabiarek do metalu (części maszyn), wier-
tarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem 
elektrycznym, wiertarki [narzędzia elektryczne], wiertarki 
pionowe [narzędzia elektryczne], hydrauliczne klucze dyna-
mometryczne, klucze dynamometryczne [maszyny], 8 dźwi-
gniki ręczne [narzędzia ręczne], pistolety natryskowe do wy-
ciskania kitu [ręczne], awaryjne narzędzia rozwierające [na-
rzędzia ręczne], awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], 
awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], awa-
ryjne rozwieraki do drzwi [narzędzia ręczne], bijaki [narzę-
dzia], dłuta [narzędzia ręczne], dłuta wklęsłe [narzędzia ręcz-
ne], fartuchy na narzędzia, frezy [narzędzia], frezy [narzędzia 
ręczne], frezy rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], giętar-
ki do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], gniazda świec za-
płonowych będące narzędziami ręcznymi, grabie do trawni-
ków [narzędzia obsługiwane ręcznie], grabie [narzędzia], 
grace, motyczki [narzędzia ręczne], grzebienie, zgrzebła [na-
rzędzia ręczne], grzechotki [narzędzia ręczne], gwintownice 
[narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], imadła 
kątowe (narzędzia ręczne), kamienie ścierne [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], kamienne narzędzia ścierne [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], kątowniki budowlane [narzędzia ręcz-
ne], kątowniki [narzędzia], kątowniki nastawne [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], kątowniki regulowane przesuwne [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], kilofy dwustronne [narzędzia 
ręczne], kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], klocki [uchwy-
ty] do papieru ściernego [narzędzia ręczne], klucze do nakrę-
tek [narzędzia ręczne], klucze [narzędzia], klucze nasadowe 
[narzędzia], klucze nasadowe [narzędzia ręczne], klucze na-
stawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], łomy-
-wyciągacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], łopaty [narzę-
dzia], mieszadła [narzędzia ręczne], młotki kamieniarskie [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], młotki [narzędzia ręczne], 
młotki nitownicze [narzędzia], młoty drewniane [narzędzia 
ręczne], motyki [narzędzia ręczne], narzędzia do nacinania 
gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do usu-
wania izolacji z drutu, narzędzia do wyciągania gwoździ, na-
rzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], narzędzia 
do wykańczania krawędzi [ręcznie obsługiwane], narzędzia 
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia obroto-
we do cięcia metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzę-
dzia obrotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ogrodnicze (ste-
rowane ręcznie), narzędzia (pasy do -), narzędzia ręczne, na-
rzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, narzę-
dzia ręczne do naprawy pojazdów, narzędzia ręczne do cię-
cia płytek, narzędzia ręczne dla leśnictwa, narzędzia ręczne 
do ściągania izolacji [strippery], narzędzia ręczne do usuwa-
nia izolacji z drutu, narzędzia ręczne do zdejmowania opon, 
narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], 
narzędzia ścierne (ręczne), narzędzia skrawające [narzędzia 

ręczne], narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], narzę-
dzia sześciokątne, narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, 
narzędzia wyważeniowe [narzędzia ręczne], nitownice [na-
rzędzia ręczne], noże, narzędzia ręczne, nożyce [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], obcęgi [narzędzia ręczne], obcęgi sto-
larskie [narzędzia do wyciągania gwoździ], obcinaki do rur 
[narzędzia ręczne], obcinaki do śrub [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], obcinaki do uszczelniania [narzędzia ręczne], obci-
narki [narzędzia obsługiwane ręcznie], oliwiarki do naoliwia-
nia maszyn [narzędzia ręczne], oprawki do wierteł [narzędzia 
ręczne], ostrza [narzędzia ręczne], ostrza pił do użytku wraz 
z narzędziami ręcznymi, ostrzałki do noży [narzędzia ręczne], 
ostrzałki do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], pasy 
na narzędzia, piła otwornica [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], pilniki [narzędzia], pilniki [narzędzia ręczne], piły [narzę-
dzia ręczne], piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], pistolety [narzędzia ręczne], podręczne narzędzia 
do dziurkowania, ręcznie sterowane, inne niż do użytku biu-
rowego, pogłębiacze stożkowe [narzędzia ręczne], prowad-
nice do cięcia do użytku wraz z narzędziami sterowanymi 
ręcznie, prowadnice do pił do użytku wraz z narzędziami 
ręcznymi, przebijaki [narzędzia], przecinaki [narzędzia ręcz-
ne], przepychacze do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
przycinarki do rur [narzędzia], przycinarki [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], przyrządy do grawerowania [narzędzia ręcz-
ne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia 
ręczne], ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia 
i obróbki powierzchni, ręczne narzędzia do polerowania, 
ręczne narzędzia do ustawiania położenia, ręczne narzędzia 
do wiercenia, ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy 
do ostrzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do ob-
róbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, roz-
pylacze do użytku w ogrodnictwie [narzędzia ręczne], rozpy-
lacze [narzędzia obsługiwane ręcznie] do użytku w ogrodzie 
przy spryskiwaniu środkami owadobójczymi, rozpylacze [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie] do użytku domowego przy 
spryskiwaniu środkami owadobójczymi, rozwiertaki do rur 
[narzędzia sterowane ręcznie], rozwiertaki [narzędzia ręczne], 
rysiki [narzędzia ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], ścina-
cze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], ściski 
[narzędzia ręczne], skrobaki [narzędzia ręczne], stojaki na na-
rzędzia, świdry [narzędzia ręczne], świdry obrotowe [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], szczotki druciane [narzędzia ręcz-
ne], szczotki stalowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
szczypce do cięcia drutu [narzędzia ręczne], szczypce do cię-
cia drutu [narzędzia obsługiwane ręcznie], szczypce do zaci-
skania końcówek [narzędzia ręczne], szczypce, kleszcze [na-
rzędzia ręczne], szczypce [narzędzia ręczne], szczypce precy-
zyjne [narzędzia ręczne], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), 
szpachle [narzędzia ręczne], szpadle [narzędzia], tarcze 
do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze 
ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze ścierne (na-
rzędzia ręczne), tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręczny-
mi, tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, tarcze tnące 
do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze 
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], toporki [narzędzia 
ręczne], topory ciesielskie [narzędzia ręczne], torby na narzę-
dzia przypinane do pasów na narzędzia, torby na narzędzia 
[wyposażone], uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia 
ręczne], widły [narzędzia ręczne], wiertarki [narzędzia ręcz-
ne], wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertła 
kręte do użytku wraz z narzędziami obsługiwanymi ręcznie, 
wiertła [narzędzia], wiertła ręczne [narzędzia], wkładki tnące 
do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, wyciągacze do śrub 
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[narzędzia obsługiwane ręcznie], wyciąganie gwoździ (narzę-
dzia do -), zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], młotki, młotki miękkie i młoty, imadła, kombiner-
ki, szczypce, szczypce, kleszcze, szczypce, obcęgi, szczypce 
płaskie, imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła stołowe 
[przyrządy ręczne], klucze nastawne, nastawne klucze dyna-
mometryczne [obsługiwane ręcznie], klucze dynamome-
tryczne, klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], 
9 dynamometry, elektroniczne dynamometry, mierniki dy-
namometryczne, mierniki ciśnienia, mierniki ciśnienia łado-
wania, mierniki ciśnienia w oponach, mierniki długości, mier-
niki do pomiaru siły, mierniki do pomiaru wilgotności, mier-
niki elektroniczne, mierniki głębokości bieżnika opony, mier-
niki gwintów, mierniki hałasu, mierniki kątów, mierniki kwa-
sowości, mierniki mikrometrowe, mierniki napięcia, mierniki 
natężenia światła, mierniki prądu, mierniki prędkości, mierniki 
poziomu cieczy, mierniki przepływu, mierniki przewodów, 
mierniki rezystancji izolacji, mierniki uniwersalne, wyładow-
cze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, 
18 torby na narzędzia, puste, torby na narzędzia, sprzedawa-
ne bez wyposażenia, torby skórzane na narzędzia, bez za-
wartości, torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposaże-
nia, 20 metalowe szafy na narzędzia, niemetalowe skrzynki 
na narzędzia [puste], niemetalowe szafki na narzędzia [pu-
ste], skrzynie na narzędzia [meble], niemetalowe skrzynie 
na narzędzia [puste], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, 
puste, skrzynki na narzędzia [meble], skrzynki na narzędzia, 
niemetalowe, puste, skrzynki niemetalowe na narzędzia, sto-
ły warsztatowe, stoły warsztatowe dla stolarzy, stoły warszta-
towe z imadłem, niemetalowe, stoły warsztatowe.

(210) 517847 (220) 2020 09 04
(731) JAWORSKI TOMASZ BEZUSTEREK.PL, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) DRABEK
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, postumenty [me-
ble], meble wielofunkcyjne, taborety ruchome [meble], me-
ble dla dzieci, wysokie stołki [meble], meble kuchenne z re-
gulacją wysokości, podnóżki [taborety], taborety ze schod-
kiem, taboret podest [stopa słonia], taborety, stołki robocze.

(210) 517853 (220) 2020 09 04
(731) GÓRSKI GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWY SILKAM, Opole
(540) (znak słowny)
(540) SILKAM
(510), (511) 7 odpylacze, maszyny odpylające do użytku 
w kamieniarstwie, ceramice, obróbce betonu i szkła, urzą-
dzenia odpylające z filtrem wodnym, urządzenia i instalacje 
odpylające do zastosowania w przemyśle, filtry powietrza 
do celów mechanicznych, prasy filtracyjne, instalacje od-
wodnieniowe, dehydratory osadów błotnych umożliwia-
jące odfiltrowywanie i osuszanie osadów zbierających się 
w odstojnikach wody przemysłowej, urządzenia i instalacje 
odwodnieniowe do zastosowania w przemyśle, instalacje 
i urządzenia do rozrabiania oraz dozowania flokulantów, 
pompy, pompy brudnej wody, pompy do szlamów i zasila-
nia pras filtracyjnych, maszyny do obróbki kamienia, 11 urzą-
dzenia do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania 
wody przemysłowej, urządzenia do oczyszczania wody tech-
nologicznej stosowane w kamieniarstwie, ceramice, obróbce 
betonu i szkła, urządzenia do oczyszczania wody technolo-
gicznej do zastosowania w przemyśle, filtry do oczyszczal-
ników wody, zbiorniki do oczyszczania wody, przemysłowe 
urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny 

do oczyszczania powietrza, filtry powietrza, filtry powietrza 
do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych, 
elektryczne dehydratory.

(210) 517858 (220) 2020 09 04
(731) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyj-
nej i klimatyzacyjnej, 11 instalacje wentylacyjne.

(210) 517861 (220) 2020 09 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA ICE, ICE BABY! MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji 
twarzy.

(210) 517862 (220) 2020 09 04
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DOBRA KARMA
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasio-
na roślin strączkowych), sałatki gotowe, sałatki warzywne, 
sałatki owocowe, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana, sałatki 
drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne, 
sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystaw-
kę, sałatki na bazie ziemniaków, sałatka z ikrą ryb cefalowa-
tych, hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [prze-
tworzone], oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki 
nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadzie-
wane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane 
serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki konserwowane, 
oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka, przetworzo-
na, marynowane papryczki jalapeno, papryka marynowana, 
ostre zielone papryczki, przetworzone, czerwona słodka 
papryka, przetworzona, konserwowane papryczki chilli, 
marynowana ostra papryka, preparowane papryki, desery 
mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, schłodzone 
desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, 
desery na bazie sztucznego mleka, 30 sałatka ryżowa, sosy 
sałatkowe, sałatka z makaronem, sosy sałatkowe [dressin-
gi], tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, 
sosy sałatkowe do żywności [sosy], kuskus [kasza], kasze, ka-
sze spożywcze, kasza bulgur, kasza perłowa, kaszka ryżowa, 
przetworzona kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], 
pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli 
mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych 
owoców (granola), batony na bazie granoli, musy, musy cze-
koladowe, musy deserowe, musy (słodycze), batoniki musli, 
musy (wyroby cukiernicze), musztarda do żywności, kuskus, 
wrapy z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny, 
makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewet-
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kowy, makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron 
gryczany, nadziewany makaron, makaron muszelki, makaron 
rurki, makaron gotowy, nitki [makaron], makaron noodle, 
makaron błyskawiczny, makaron chiński, makarony razowe, 
makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy 
z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające 
makaron, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe da-
nia z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ma-
karon, gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne 
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, dania gotowe i wytrawne przekąski, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, posiłki składają-
ce się głównie z makaronów, przekąski składające się głównie 
z makaronu, pasta z papryki chili będąca przyprawą, suszo-
ne papryczki chili [przyprawa], papryka [przyprawy], desery 
czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe, desery 
z muesli, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe de-
sery [wyroby piekarnicze], deser puddingowy na bazie ryżu, 
puddingi do użytku jako desery, gotowe desery [na bazie 
czekolady], kremy budyniowe custard [pieczone desery], ta-
pioka, tapioka (mąka -) do celów spożywczych.

(210) 517863 (220) 2020 09 04
(731) NIEDZIÓŁKA ARTUR, Wiązowna
(540) (znak słowny)
(540) STARLITE RED
(510), (511) 11 lampka laserowa.

(210) 517865 (220) 2020 09 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA LAVENDER FOOT CARE
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji stóp: kremy, maski, 
peelingi, skarpety eksfoliujące.

(210) 517880 (220) 2020 09 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA SHINE BOOSTER MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji 
twarzy.

(210) 517887 (220) 2020 09 03
(731) TELEMEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telemedi.com

(531) 19.13.22, 02.09.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 

do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe 
lub analogowe media do nagrywania i przechowywania 
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, 
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, ska-
fandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, ręka-
wice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, 
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia 
terapeutyczne i wspomagające przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządze-
nia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksu-
alną, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowa-
nia przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi w zakre-
sie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 517888 (220) 2020 09 07
(731) BIM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 517891 (220) 2020 09 07
(731) KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARGO DYSTRYBUCJA

(531) 24.15.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, środki toaletowe, nielecznicze środki 
do czyszczenia zębów, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla 
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personelu medycznego i pacjentów, opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, przybory do manicure 
i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, zapal-
niczki i zapalarki, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, baterie, żywność, napoje bezalkoholowe, ręczniki pa-
pierowe, ściereczki z celulozy, papier higieniczny, chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, 39 pakowanie i skła-
dowanie towarów, transport, usługi przewozu.

(210) 517898 (220) 2020 09 07
(731) GANSINIEC ŁUKASZ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Active Kids

(531) 02.05.08, 02.05.24, 26.01.02, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie planowania wycieczek, 
usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, usługi agencji rezer-
wującej wycieczki ze zwiedzaniem, rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, rezerwowanie po-
dróży i wycieczek wakacyjnych, organizacja i rezerwowanie 
wycieczek, organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wypraw 
i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, nauka tańca dla dzieci, świad-
czenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetli-
cach pozalekcyjnych, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kul-
tury fizycznej dla dorosłych i dzieci, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów rekre-
acyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, usługi dziecię-
cych placów zabaw, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci 
grup zabaw, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja].

(210) 517918 (220) 2020 09 07
(731) WILLIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 42 testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usłu-
gi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 517921 (220) 2020 09 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA CICA POWER
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(210) 517922 (220) 2020 09 07
(731) CYGAN ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE, Siewierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA Babci Marysi

(531) 05.05.20, 25.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(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.

(210) 517929 (220) 2020 09 07
(731) MURAWSKI PIOTR TWÓJ INSTALATOR, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój Instalator

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.01, 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 37 instalacja przewodów wodociągowych, 
budowa instalacji wodociągowych, konserwacja instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, instalacja urządzeń wodociągowo-
-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, 
instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, konserwacja 
instalacji do zaopatrywania w wodę, usługi doradcze w za-
kresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi do-
radcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, mon-
taż urządzeń grzewczych, konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzew-
czej, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, 
montaż instalacji na placach budowy, instalacja urządzeń 
wentylacyjnych, instalacja systemów do wentylacji i usu-
wania kurzu, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
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cji, konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, naprawa 
urządzeń do oczyszczania wody, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszcza-
nia wody, instalowanie kotłów, usługi naprawy kotłów, in-
stalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, konserwacja 
i naprawa kotłów na paliwa stałe, udzielanie informacji doty-
czących naprawy lub konserwacji kotłów.

(210) 517949 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Cukiernia

(531) 08.01.15, 11.03.09, 26.04.06, 26.04.22, 26.03.23, 26.11.13, 
27.05.01

(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, 
brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta [słodkie lub sło-
ne], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciastka, 
ciasto, ciasto francuskie, ciasto na ciastka, ciasto o przedłużo-
nej trwałości, desery [wyroby cukiernicze], gofry, herbatniki, 
kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, 
opłatki, placki [ciasta], produkty żywnościowe z ciasta, słod-
kie bułki, tarty, torty, torty lodowe, wyroby ciastkarskie, wyro-
by cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyro-
by cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, cia-
steczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyroba-
mi cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie 
ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), usługi restauracyjne, usłu-
gi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach.

(210) 517952 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowny)
(540) FAMILIJNA Cukiernia z Doliny Baryczy
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, 
brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta [słodkie lub sło-
ne], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciastka, 
ciasto, ciasto francuskie, ciasto na ciastka, ciasto o przedłużo-
nej trwałości, desery [wyroby cukiernicze], gofry, herbatniki, 
kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, 
opłatki, placki [ciasta], produkty żywnościowe z ciasta, słod-

kie bułki, tarty, torty, torty lodowe, wyroby ciastkarskie, wyro-
by cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyro-
by cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, cia-
steczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyroba-
mi cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie 
ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), usługi restauracyjne, usłu-
gi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach.

(210) 518108 (220) 2020 09 09
(731) ADAMCZAK MAREK, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO-ADAMCZAK STOP ROK ZAŁOŻENIA 1977

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 18.07.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 12 części do pojazdów lądowych zawarte w kl. 
12, 35 usługi sprzedaży pojazdów lądowych i części zamien-
nych, 36 usługi ubezpieczeniowe, 37 usługi naprawy i prze-
glądów technicznych pojazdów lądowych, doradztwo w za-
kresie napraw pojazdów lądowych, ekspertyzy w zakresie 
napraw i eksploatacji pojazdów lądowych, 39 usługi trans-
portowe.

(210) 518132 (220) 2020 09 10
(731) SZYMCZYK PIOTR SKILEX, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) SKILEX
(510), (511) 45 usługi adwokatów, usługi radców prawnych, 
usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], usługi doradcze związane z rejestracją, usługi 
doradcze w zakresie prawa, usługi dochodzeniowe zwią-
zane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi arbitrażu, 
mediacji i rozstrzygania sporów, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, usługi alternatywnego rozwiązywania spo-
rów, rozstrzyganie spraw spornych, sporządzanie ekspertyz 
prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu za-
pewnienia zgodności z prawami i regulacjami, świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji do-
tyczących usług prawnych, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, porady prawne i zastępstwo proce-
sowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, organizowanie 
świadczenia usług prawnych, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, przygotowywanie przepisów, przenoszenie ty-
tułu własności, profesjonalne usługi doradcze dotyczące 
zagadnień prawnych, mediacja [usługi prawne], konsultacje 
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w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony da-
nych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie 
informacji prawnych, audyty zgodności z przepisami, bada-
nia prawne, audyty zgodności z prawem, badania [wyszuki-
wanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne, 
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradz-
two prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetar-
gowe, doradztwo w sporach sądowych, kompilacja informa-
cji prawnych, usługi adwokackie, usługi informacji prawnej, 
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, 
usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, 
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi 
mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania 
prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usłu-
gi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne 
związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, 
usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie do-
radztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, 
usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie alternatywnego 
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie po-
mocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi 
w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, 
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], uwierzytelnianie dokumentów prawnych.

(210) 518143 (220) 2020 09 11
(731) LUKOWSKI GRZEGORZ SUNFLOVERS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.sunlovers.p Sunlovers  FEEL IT LOVE IT DO IT

(531) 27.05.01, 26.07.05
(510), (511) 18 torby, torby turystyczne, torby plażowe, torby 
sportowe, torby pamiątkowe, torby podróżne, torby szkolne, 
torby płócienne, torby przenośne, torby uniwersalne, torby 
zakupowe, torebki damskie, torebki, torebki-paski, torebki 
męskie, stylowe torebki, torebki-worki, małe torebki koper-
tówki, torebki do ręki, kopertówki [małe torebki], torebki 
na ramię, torebki, portmonetki i portfele, torebki noszone 
na biodrach, kopertówki, kosmetyczki (niewyposażone), ko-
smetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki (bez wyposażenia), 
kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kosmetyczki [sa-
szetki na przybory toaletowe], 35 marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, promocja sprzedaży, administrowa-
nie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą.

(210) 518151 (220) 2020 09 11
(731) EV PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści, publikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowa-
ne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingo-
wa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna nieru-
chomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji nierucho-
mości, analiza marketingowa nieruchomości, gromadzenie 
danych, transkrypcja danych, przetwarzanie danych, świad-
czenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwa-
rzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej 
sieci komputerowej, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, 36 wyceny nierucho-
mości dla roszczeń ubezpieczeniowych, odbieranie długów 
z tytułu wynajmu nieruchomości, finansowanie nierucho-
mości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi finan-
sowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, pożyczki pod zastaw nierucho-
mości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi 
finansowe w zakresie nieruchomości, organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi finansowe w za-
kresie zakupu nieruchomości, udzielanie gwarancji finanso-
wych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, inwesto-
wanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowa-
nie inwestycji w nieruchomości, usługi doradztwa inwe-
stycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi inwestowania 
w nieruchomości komercyjne, doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi w zakresie nieru-
chomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek 
nieruchomy, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń 
kredytowych, usługi kredytowania nieruchomości, kredy-
ty handlowe, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, 
organizowanie kredytów, ubezpieczenia kredytów, agencje 
kredytowe, biura kredytowe, konsultacje kredytowe, doradz-
two kredytowe, refinansowanie kredytów hipotecznych, 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wyceny 
finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], 
usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nie-
ruchomości), zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wy-
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szukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 37 budowanie 
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, remont nie-
ruchomości, konserwacja nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące renowacji nieruchomości, konsultacje budowla-
ne, usługi budowlane i konstrukcyjne, 41 szkolenia w dzie-
dzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne za-
pewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi 
edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieru-
chomości, 42 oględziny nieruchomości, sporządzanie ra-
portów dotyczących planowania nieruchomości, planowa-
nie budowy nieruchomości, opracowywanie baz danych, 
utrzymywanie baz danych, usługi przechowywania danych 
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, trans-
fer danych dokumentowych z jednego formatu komputero-
wego na inny, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja danych elektronicznych, tworzenie 
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
witrynami internetowymi dla osób trzecich, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszu-
kiwania, 45 doradztwo prawne, badania prawne.

(210) 518172 (220) 2020 09 10
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, ko-
smetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki, 
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy 
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, para-
sole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspre-
sy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektrycz-
ne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, 
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcela-
nowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybo-
ry do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, 
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, 
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkani-
ny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla 
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, 
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, za-
palniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, 
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.

(210) 518174 (220) 2020 09 10
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half Płać tylko połowę!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, ko-
smetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki, 
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy 
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, para-
sole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspre-
sy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektrycz-
ne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, 
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcela-
nowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybo-
ry do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, 
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, 
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkani-
ny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla 
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, 
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, za-
palniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, 
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.

(210) 518175 (220) 2020 09 11
(731) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA GDAŃSK

(531) 01.15.24, 18.03.02, 18.03.21, 18.03.23, 26.11.03, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, 
podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, foldery in-
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formacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 36 analizy 
finansowe, analizy finansowo – ekonomiczne, 42 badania 
naukowe, badania techniczne, ekspertyzy naukowe, eksper-
tyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 518176 (220) 2020 09 10
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, ko-
smetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki, 
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy 
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, para-
sole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspre-
sy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektrycz-
ne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, 
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcela-
nowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybo-
ry do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, 
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, 
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkani-
ny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla 
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, 
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, za-
palniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, 
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.

(210) 518177 (220) 2020 09 10
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half Płać tylko połowę!

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, ko-
smetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolek-

cjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki, 
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy 
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, para-
sole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspre-
sy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektrycz-
ne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, 
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcela-
nowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybo-
ry do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, 
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, 
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkani-
ny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla 
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, 
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, za-
palniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, 
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.

(210) 518178 (220) 2020 09 11
(731) HOCHÓŁ ZBIGNIEW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

AGAT, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) u Hochoła OBERŻA SZKLARSKA PORĘBA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.23, 05.07.02, 
09.07.01, 11.01.01, 20.05.01

(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie 
bankietów, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowa-
nie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, usługi w zakresie dostarczania napo-
jów, usługi w zakresie bankietów, usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradz-
two kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, usługi 
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rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, bary, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, restauracje z grillem, usługi barów i restauracji, 
usługi barów piwnych, usługi barowe, usługi mobilnych 
restauracji, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usłu-
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi w zakresie przygotowywa-
nia jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, zapewnia-
nie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 518179 (220) 2020 09 11
(731) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSB

(531) 26.03.01, 26.04.09, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.07.15
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, 
podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, foldery in-
formacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 książki, 
czasopisma, skrypty, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, 36 ana-
lizy finansowe, analizy finansowo – ekonomiczne, 41 eduka-
cja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, 
usługi szkół wyższych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów 
językowych, prowadzenie kursów edukacyjnych przygoto-
wujących do egzaminu maturalnego, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie konkursów, usługi edukacyjne w zakresie 
obozów wakacyjnych, doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, 
publikowanie książek, publikowanie podręczników, publiko-
wanie folderów informacyjnych, udostępnianie materiałów 
edukacyjnych on-line nie do pobrania, udostępnianie ksią-
żek on-line nie do pobrania, udostępnianie podręczników 
on-line nie do pobrania, udostępnianie folderów informa-
cyjnych on-line nie do pobrania, wypożyczanie książek, wy-
najem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych lub sportowych, 42 badania naukowe, bada-
nia techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne, 
projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 518182 (220) 2020 09 11
(731) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSB WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WROCŁAW

(531) 24.03.01, 26.05.02, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, 
podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, foldery in-
formacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 książki, 
czasopisma, skrypty, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, 36 ana-
lizy finansowe, analizy finansowo – ekonomiczne, 41 eduka-
cja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, 
usługi szkół wyższych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów 
językowych, prowadzenie kursów edukacyjnych przygoto-
wujących do egzaminu maturalnego, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie konkursów, usługi edukacyjne w zakresie 
obozów wakacyjnych, doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, 
publikowanie książek, publikowanie podręczników, publiko-
wanie folderów informacyjnych, udostępnianie materiałów 
edukacyjnych on-line nie do pobrania, udostępnianie ksią-
żek on-line nie do pobrania, udostępnianie podręczników 
on-line nie do pobrania, udostępnianie folderów informa-
cyjnych on-line nie do pobrania, wypożyczanie książek, wy-
najem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych lub sportowych, 42 badania naukowe, bada-
nia techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne, 
projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 518183 (220) 2020 09 11
(731) GLOBAL4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GLOBAL4NET
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie bizneso-
we, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, 
oprogramowanie do aranżowania transakcji online, opro-
gramowanie do handlu elektronicznego i płatności elek-
tronicznych, oprogramowanie do oceny zachowania klien-
tów w sklepach online, oprogramowanie do optymalizacji, 
oprogramowanie do serwera wirtualnego, oprogramowanie 
do systemów rezerwacji, oprogramowanie do testów, opro-
gramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie 
do wykonywania płatności, oprogramowanie do zarządza-
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nia treścią, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowa-
nie graficznego interfejsu użytkownika, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie ser-
werów w chmurze, oprogramowanie związane ze sztuczną 
inteligencją i nauczaniem maszynowym, 42 usługi konsul-
tacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, 
usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem 
komputerowym i aplikacjami, doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, 
administrowanie prawami użytkowników w sieciach kom-
puterowych, integracja systemów i sieci komputerowych, 
badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, projektowanie, 
tworzenie i programowanie stron internetowych, usługi 
migracji danych, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie 
i oprogramowaniu komputerowym, zdalne administrowanie 
serwerem.

(210) 518205 (220) 2020 09 13
(731) CYNDECKA IWONA GOLD BROKERS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLD BROKERS

(531) 26.03.04, 26.03.23, 28.11.99, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, 
zarządzanie rachunkami firm, przygotowanie skomputery-
zowanej rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, rachunkowość na rzecz osób trzecich, ra-
chunkowość w zakresie zarządzania kosztami, dostarczanie 
raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi 
doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, usługi w zakresie 
księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące rachunkowości, księgowość, 
skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, pro-
wadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, doradztwo księgowe 
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, 36 agencje 
nieruchomości, wynajem nieruchomości, timesharing nieru-
chomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie 
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieru-
chomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nie-
ruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nierucho-
mości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomo-
ści mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-

ściami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nierucho-
mości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agen-
cji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradz-
two związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomo-
ści mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, usługi agencji w zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsię-
biorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieru-
chomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych 
z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierża-
wy i najmu nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa, 
skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradz-
two finansowe związane z pożyczkami, doradztwo w zakre-
sie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, niezależne doradztwo w zakresie 
planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego 
na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego 
w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy finansowe, badania 
finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, do-
radztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług 
pożyczkowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo 
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostar-
czanie informacji finansowych za pomocą komputerowej 
bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji 
finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie 
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane 
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finanso-
we, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie in-
formacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, 
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, 
usługi badawcze związane z bankowością, usługi doradcze 
w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie doradztwa 
kredytowego, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, 
usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla 
przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związa-
nych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, usługi 
doradcze w zakresie ubezpieczeń, doradztwo związane z za-
wieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie 
ubezpieczeń, usługi doradcze i informacyjne dotyczące po-
średnictwa ubezpieczeniowego, pośrednictwo w usługach 
finansowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finanso-
wych, usługi pośrednictwa finansowego, 37 usługi budow-
lane, budowa nieruchomości mieszkalnych, budownictwo, 
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, 
renowacja budynków, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi doradcze dotyczące przebudowy 
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budyn-
ków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi 
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odnawiania mieszkań, zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu in-
westycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie 
projektem budowy, usługi doradcze w zakresie remontów 
budynków, remontowanie budynków, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi doradcze dotyczące renowacji bu-
dynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi w za-
kresie remontów budynków, konsultacje budowlane, instalo-
wanie gotowych elementów konstrukcyjnych, montaż drzwi 
i okien, nakładanie wylewki posadzkowej, budowa podłóg, 
układanie podłóg warstwowych, montaż podłóg podniesio-
nych, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg lamino-
wanych, układanie płytek podłogowych, układanie pokryć 
podłogowych, usługi w zakresie powlekania podłóg, mon-
taż podłóg z imitacji drewna, nakładanie antypoślizgowych 
podłogowych warstw uszczelniających, przygotowanie po-
wierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, tapeto-
wanie, malowanie, malowanie natryskowe, usługi malowania 
dekoracyjnego, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz do-
mów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach.

(210) 518206 (220) 2020 09 13
(731) KOSECKI RAFAŁ VERDECHEM, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERDECHEM

(531) 18.01.09, 18.01.23, 05.03.13, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.03, 
29.01.04, 29.01.08, 27.05.01, 28.11

(510), (511) 3 płyny do czyszczenia przedniej szyby samo-
chodowej, detergenty do samochodów, preparaty czysz-
czące do samochodów, preparaty do mycia przednich szyb 
samochodowych, środki zapachowe do samochodów, 
szampony do mycia samochodów, wosk do karoserii samo-
chodów ze szczeliwem do farb, wosk samochodowy, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, środki do czyszczenia pojazdów, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej związanej z środ-
kami do czyszczenia aut.

(210) 518223 (220) 2020 09 11
(731) GESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GESSO

(531) 01.15.05, 01.15.15, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 
29.01.12, 27.05.01, 28.11

(510), (511) 4 paliwa benzynowe, paliwo olejowe przemy-
słowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 39 dostawa 
paliw, transport ropy, transport samochodowy.

(210) 518225 (220) 2020 09 11
(731) FREY KATARZYNA 3 SIOTRY, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) 3 Siostry
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, na-
poje na bazie herbaty, kakao, czekolada, napoje na bazie 
czekolady, wyroby czekoladowe, chleb, bajgle, naleśniki, 
biszkopty, ciasta, torty, ciastka, ciasteczka, wyroby cukierni-
cze i słodycze, kanapki, przekąski składające się z produktów 
zbożowych, babeczki typu muffin, muesli, płatki śniadanio-
we, owsianka, tortilla, bezy, tarty (słodkie lub słone), 43 bary 
szybkiej obsługi, dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, 
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-
ków, kafeterie i kawiarnie, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi 
restauracji samoobsługowych, stołówki, bary, restauracje, bi-
stro, restauracje sprzedające posiłki na wynos, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych.

(210) 518229 (220) 2020 09 11
(731) BABEC SYLWIA FIRMA HANDLOWA, Bobolice
(540) (znak słowny)
(540) QUANTUM SUN
(510), (511) 37  montaż instalacji fotowoltaicznych.

(210) 518232 (220) 2020 09 11
(731) SITKIEWICZ MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIX CLIMA

(531) 01.15.17, 07.01.08, 29.01.01, 29.01.04, 19.03.25, 27.05.01
(510), (511) 6 pojemniki do sprężonego gazu lub skroplone-
go powietrza metalowe, 11 instalacja klimatyzacyjna do po-
jazdów, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyj-
ne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia chłodzące, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, 
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 35 marke-
ting ukierunkowany, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż instalacji do kli-
matyzacji w pojazdach i wyposażenia do nich w sklepach, 
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu.

(210) 518233 (220) 2020 09 11
(731) HAPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hapos Burger DISCOVER NEW LEVEL OF TASTE
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(531) 08.07.25, 08.01.07, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
oferujące dania na wynos, usługi kateringowe, usługi restau-
racji fast-food, usługi restauracyjne.

(210) 518250 (220) 2020 09 11
(731) KRZYŻANOWSKA MARIA KONSJERŻ BIZNESU 

RODZINNEGO-kONSJERŻ FIRM RODZINNYCH, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kb KONSJERŻ BIZNESU RODZINNEGO KONSJERŻ 

FIRM RODZINNYCH

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(210) 518253 (220) 2020 09 11
(731) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA 

STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWIDOKI

(531) 27.01.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edu-
kacji, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub 
rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usłu-
gi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 digitalizacja doku-
mentów (skanowanie), projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, przechowywanie danych elektronicznych, 
stylizacja (wzornictwo przemysłowe), usługi graficzne, wzor-
nictwo przemysłowe.

(210) 518256 (220) 2020 09 14
(731) BOROWSKI ŁUKASZ REBORN, Białystok
(540) (znak słowny)

(540) reborn
(510), (511) 41 treningi zdrowotne, treningi kondycyjne, tre-
ningi sprawnościowe, nauczanie i instruktaż sportowy, na-
uczanie i instruktaż zdrowotny, zapewnianie instruktażu dla 
osób niepełnosprawnych, doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, kursy szkoleniowe z zakresu sprawności fizycznej, 
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe do-
tyczące rehabilitacji, prowadzenie sesji szkoleniowych on-
-line związanych ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, infor-
macja o anatomii treningu, sprawności fizycznej i zdrowiu, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie poka-
zów sportowych, usługi trenera osobistego, usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej, usługi siłowni, 44 re-
habilitacja fizyczna, usługi fizjoterapii.

(210) 518260 (220) 2020 09 14
(731) RAFA JERZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETONOWE DACHY KONKRETNE PROJEKTY DOMÓW

(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 07.01.09
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi pro-
jektowania.

(210) 518264 (220) 2020 09 14
(731) RAFA JERZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFA PROJEKT

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi pro-
jektowania.

(210) 518292 (220) 2020 09 15
(731) KAŹMIERCZAK MIROSŁAW, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) VbaRobot
(510), (511) 9 kodowane programy.

(210) 518302 (220) 2020 09 15
(731) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CHAŁWOLADA
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła 
orzechowe, pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty 
z orzechów i nasion, 30 słodkie kremy orzechowe, orze-
chowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie 
nasion, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze 
na bazie czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty 
i kremy orzechowe.
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(210) 518355 (220) 2020 09 15
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) VITKACY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 518388 (220) 2020 09 15
(731) HH COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HH Hollywood Hair

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie.

(210) 518473 (220) 2020 09 21
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) W

(531) 27.05.17, 27.05.22
(571) opis znaku: Graficzne przedstawienie zwielokrotnio-

nej litery „W” i jej pionowego odwrócenia.

(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 port-
monetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, tor-
by na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 
25 obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, 
koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], ręka-
wiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki], pa-
ski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, 
przygotowywani reklam prasowych, reklama koresponden-
cyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(210) 518474 (220) 2020 09 21
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) W

(531) 27.05.17, 27.05.22
(571) opis znaku: Graficzne przedstawienie zwielokrotnio-

nej litery „W” i jej pionowego odwrócenia.
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 port-
monetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, tor-
by na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 
25 obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, 
koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rę-
kawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki], 
paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy telewi-
zyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama kore-
spondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 516246, 517713

2 516510, 516511

3 503831, 512391, 512428, 512715, 516079, 516084, 516397, 516463, 516464, 516496, 516500, 516567, 516579, 
516613, 516651, 517027, 517028, 517032, 517033, 517035, 517036, 517226, 517227, 517293, 517818, 517820, 
517821, 517822, 517861, 517865, 517880, 517921, 518206

4 516496, 516500, 516613, 517367, 518223

5 514298, 515029, 516350, 516397, 516546, 516552, 516567, 516579, 516591, 516613, 516651, 517027, 517028, 
517032, 517033, 517035, 517036, 517226, 517227, 517233, 517242, 517262, 517293, 517313, 517430, 517713, 
517949, 517952

6 513998, 516375, 516378, 516380, 517144, 517253, 517681, 517788, 517840, 517841, 517858, 518232

7 503995, 516850, 516866, 517367, 517788, 517840, 517841, 517853

8 512391, 516278, 517840, 517841

9 504414, 513369, 514290, 516391, 516395, 516648, 516866, 517003, 517244, 517314, 517315, 517463, 517681, 
517793, 517835, 517836, 517840, 517841, 517887, 518175, 518179, 518182, 518183, 518292, 518473, 518474

10 517226, 517227, 517805, 517887

11 513998, 516866, 517253, 517853, 517858, 517863, 518232

12 502601, 517840, 518108

14 516613

16 503831, 509204, 513468, 516375, 516378, 516380, 516391, 516395, 517463, 517835, 517836, 518151, 518179, 
518182

18 516425, 516613, 516646, 517023, 517841, 518143, 518473, 518474

19 513998, 516375, 516378, 516380, 517365, 517788

20 516499, 517023, 517067, 517144, 517840, 517841, 517847

21 513463, 514298, 516496, 516500, 517374, 517376

24 516425

25 516425, 516613, 518473, 518474

28 504414, 516499

29 512028, 512935, 514294, 514298, 516129, 516246, 516591, 516617, 517237, 517262, 517862, 518302

30 509204, 512935, 514298, 516246, 516487, 516591, 516601, 516603, 517862, 517949, 517952, 518225, 518302

31 512028, 515029, 516246, 517234, 517250, 517262

32 512028, 514298, 516246, 516462, 516591, 517267, 517748, 517764

33 505642, 505643, 516611, 518355

34 517293

35 463292, 499075, 502601, 505642, 505643, 507225, 507229, 511331, 511711, 511712, 512263, 512428, 512715, 
513369, 513468, 514290, 515989, 516026, 516160, 516190, 516375, 516378, 516380, 516391, 516395, 516496, 
516499, 516500, 516567, 516612, 516613, 516732, 516866, 517253, 517293, 517314, 517315, 517370, 517374, 
517463, 517835, 517836, 517887, 517891, 517918, 517949, 517952, 518108, 518143, 518151, 518172, 518174, 
518176, 518177, 518179, 518182, 518205, 518206, 518232, 518473, 518474

36 463292, 512263, 512715, 513369, 516391, 516395, 517220, 517887, 518108, 518151, 518175, 518179, 518182, 
518205, 518250

37 511331, 516391, 516395, 516866, 517314, 517315, 517365, 517367, 517788, 517840, 517929, 518108, 518151, 
518205, 518229
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38 507225, 507229, 512426, 513369, 516391, 516395, 517338, 517463, 517778

39 463292, 506552, 511331, 513369, 516371, 516391, 516395, 516525, 516643, 517314, 517315, 517352, 517463, 
517891, 517898, 518108, 518223

40 516129, 517681

41 504414, 511331, 512263, 512391, 512715, 513369, 513468, 514290, 514296, 515335, 516190, 516391, 516395, 
516412, 516437, 516612, 517003, 517184, 517230, 517262, 517387, 517463, 517835, 517836, 517898, 518151, 
518179, 518182, 518253, 518256

42 503995, 514290, 514296, 516220, 516391, 516395, 516612, 517003, 517314, 517315, 517463, 517778, 517788, 
517793, 517835, 517836, 517887, 517918, 518151, 518175, 518179, 518182, 518183, 518253, 518260, 518264

43 509204, 515989, 516026, 516487, 516636, 516651, 516872, 517291, 517356, 517677, 517828, 517888, 517922, 
517949, 517952, 518178, 518225, 518233

44 512391, 512426, 512715, 513369, 516612, 516651, 517232, 517887, 518256, 518388

45 507225, 507229, 511331, 513369, 516270, 518132, 518151



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

3 Siostry 518225

4F FUEL 514298

AA HOLLYWOOD GLOW  
BY MAGDA PIECZONKA 516464

AA HOLLYWOOD GLOW 516463

AA MOON ENERGY 517032

AA PERFECT SKIN 517036

AA ROSE GOLD 517028

AA ROSE LIFT 517027

AA TATOO CARE 517033

AA VOYAGE VOYAGE 517035

Active Kids 517898

ak AUTOKLASA  
Nowy sposób kupowania samochodów 502601

Amberia 516425

AUTO-ADAMCZAK STOP  
ROK ZAŁOŻENIA 1977 518108

AVOCADO MIĘDZYZDROJE 516487

Baika-Sun 516397

be strąk 517262

BEBIO COSMETICS 512428

BETASOFT 517793

BETONOWE DACHY KONKRETNE  
PROJEKTY DOMÓW 518260

BIELENDA CICA POWER 517921

BIELENDA ICE, ICE BABY! MASK 517861

BIELENDA LAVENDER FOOT CARE 517865

BIELENDA SHINE BOOSTER MASK 517880

BOKONO 517374

boloilolo.pl 516732

BORÓWKA AMERYKAŃSKA Z POLSKI  
Dolina Borówki ŁUBNICE I OKOLICE 512028

Braletka 499075

Buskowianka 517748

Calypso 516462

CHAŁWOLADA 518302

Ciacho café 517888

ControLogic 503995

CRASSDERM 516350

DELTARO 517713

Dermika Blooming Skin 517818

Dermika Precious Skin 517822

do designer outlet Kraków 512263

DOBRA KARMA 517862

DOGAROO 516646

DOKTORIUS.PL MEDICAL PROCEDURE 512426

DOLOMIT VIS 516552

DRABEK 517847

DRAGONBANE CREATION 514296

Dzikie Suple 516591

e KONTROLLE 516270

easy form 517376

eBMS 516220

EGO 516026

ELAR 516866

ELEKTROMET 516278

elita 516603

EMIX 516246

Enea Operator 517314

Enea 517315

EV EUROVILLA 518151

eyeLearn 517244

FAMILIJNA Cukiernia z Doliny Baryczy 517952

FAMILIJNA Cukiernia 517949

FELIX GLUER 516850

FIX CLIMA 518232

FIX KLIMA 517253

Free4U 516525

FRUGO OWOC KULTURY 517267

FUNDACJERODZINNE.PL  
odpowiedzialny biznes 507225

GESSO 518223

GLOBAL4NET 518183

GOLD BROKERS 518205

GOLD SYLIMARYNA 517430

GOLDEN TAXI 516371

GOLDINA 516617

GRAND BAZAR 463292

Grillbox 513463

half Płać tylko połowę! 518174

half Płać tylko połowę! 518177

half 518172

half 518176

Hapos Burger DISCOVER  
NEW LEVEL OF TASTE 518233

Hau Cute PET ACCESSORIES 517023

heyah 01 516391

heyah 01 516395

HH Hollywood Hair 518388

Hillder 517067

Hiroxin 517233
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Hirozol 517242

HYPE ME 514290

IND.U 517356

JZO POLSKI EKSPERT OPTYCZNY 516648

k r e a t y w n y k s i ę g o w y 1 + 1 = 1 1 516160

KAPITAŃSKI 512935

KARGO DYSTRYBUCJA 517891

kb KONSJERŻ BIZNESU RODZINNEGO  
KONSJERŻ FIRM RODZINNYCH 518250

L LUXAL 517144

Letnia Akademia Filmowa 515335

LOBITO 516499

M Magazimm Every mm matters 517778

MACADAMIA BEAUTY & SPA 517232

MASTERBULL 515029

max-vent 513998

Mc KEEN-BEEF 516129

MDI SOLAR 517367

MĘSKA RZECZ MĘSKIE WINO 505643

MĘSKIE WINO 505642

MOCARSKI 517237

MOKO BELLE 516079

MOKOBELLE 516084

Nałęczowskie Wzgórze 517220

nara 516601

NeoStal 517858

NET24 New Educational Trend 517003

neuro 516612

nobell 516412

Nocne, Wieczorne, Po zmierzchu,  
zwiedzanie Kazimierza Elżbieta Skoczylas 517352

O TWÓRZ DESIGN 516375

O TWÓRZ MOŻLIWOŚCI 516380

O TWÓRZ NOWE 516378

ofertiada 517338

P PIEKUŚ 516636

pelaforte 516546

PIEROGARNIA Babci Marysi 517922

PJP MAKRUM GRUPA KAPITAŁOWA 517788

plus Lider technologii 5G 513369

PODLASKIE SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW 513468

Popularna Ryba Fish and Seafood 514294

POST EXPRESS 516643

POWIDOKI 518253

PREVANOL PROTECT 517313

QUANTUM SUN 518229

QUATROS 517841

RAFA PROJEKT 518264

reborn 518256

REGAL STONE 511712

ROLKA W TEMPURZE 517291

ROYAL KEBAB 517828

ROZGŁOS 517387

SCORE ENERGY DRINK 517764

SHOP shopshop.com.pl 517370

SILKAM 517853

Simple Beauty 503831

SKILEX 518132

SKIN LOVE CLEAN 516579

SNEHA’S TOUCH OF INDIA FOOD & WINE 517677

Soraya Happy Mix 517820

Soraya Kombucha 517821

Soul Travel 506552

STACHOWSKI Producent Rozsad Warzyw 517250

STACHOWSKI 517234

STARLITE RED 517863

STONE TARGI BRANŻY KAMIENIARSKIEJ 516190

SUKCESja 507229

Tamarie 516613

Tatrzańska Winnica 516611

TC TIGA-CYNK TIGA-CYNK Sp. z o.o. 517681

TECHSAM 517840

Telemedi.com 517887

TERMOLIT 517365

THE EDGE 515989

TIKKURILA Nature White 516510

TIKKURILA Optiva Nature 516511

Twój Instalator 517929

u Hochoła OBERŻA SZKLARSKA PORĘBA 518178

UNIQ 517293

VbaRobot 518292

VELOMANIA.PL 511331

VERDECHEM 518206

VERO 516567

VIGOSAFE 517805

Visoftan Care 517226

Visoftan Intensive 517227

VITKACY 518355

VS NAILS 512391

VULCAN Wyobraźmy sobie przyszłość 517836

VULCAN 517835

W William 517918

W 518473

W 518474

WHITE OPAL 511711

WIEM LEPIEJ 504414

WILCZA JAGODA 516496

WILCZA JAGODA 516500

WSB WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA  
WROCŁAW 518182

WSB 518179
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www.sunlovers.p Sunlovers   
FEEL IT LOVE IT DO IT 518143

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA GDAŃSK 518175

XINGLONG 516872

YULAN 516651

ZAHIR. WE MAKE TASTY FOOD 509204

Złoty Bankier 517230

ZNAJDŹ i WYKREŚL 517463

zwinna szkoła 516437



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.

732648 Fairwind (2020 08 28) 3
1045852 BAUMES DE PROVENCE (2020 09 14)

CFE: 05.13.25, 25.01.13, 27.05.03, 29.01.13 3, 5
1097040 2020 07 09)

CFE: 25.01.09, 28.05.00, 29.01.13 6, 19
1099405 GUARDIAN (2020 07 09)

CFE: 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12 6, 19
1180455 BELLMAN (2020 09 09) 33
1294860 NIKA HAIR BEAUTY EXCELLENCE (2020 09 17)

CFE: 27.05.10 3, 21, 44
1310671 SOLIDPOWER (2016 05 31, 

2016 01 13)
1, 3, 5, 9, 37

1452779 The Sassenach (2020 08 10) 33, 41
1462699 BAR GRIP (2019 03 22, 2018 10 02) 25
1464365 KÖNEN (2020 07 02)

CFE: 27.05.01 3
1552486 2020 07 06)

CFE: 28.03.00 37
1552583 SKARR (2020 06 24)

CFE: 27.05.01 25
1552637 2020 06 24)

CFE: 26.01.02, 26.13.25, 28.03.00 21
1552666 2020 07 16)

CFE: 28.03.00 19
1552713 2020 07 17)

CFE: 28.03.00 5
1552717 2020 07 03)

CFE: 28.03.00 9

1552800 BORJOMI BORJOMI (2020 02 17)
CFE: 03.04.07, 25.01.15, 25.05.03, 25.07.15, 
26.11.02, 27.05.10, 29.01.15

32

1552867 Testarossa (2020 07 23, 2020 06 04) 32, 33
1552885 addhome (2020 06 17)

CFE: 26.04.04, 26.15.25 6, 19, 42
1552935 VALVI (2020 06 25, 2020 05 28)

CFE: 27.05.10 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 25, 26, 35
1552981 Add Home (2020 06 17) 6, 19, 42
1553066 100/x (2020 06 10, 2020 05 14)

CFE: 24.17.07 9, 36, 42
1553175 Richplus (2020 07 14, 2020 05 29)

CFE: 27.05.01 9
1553178 2020 05 04)

CFE: 25.05.02, 26.04.02, 28.05.00, 
29.01.13

3, 5

1553182 BOLT (2020 08 13, 2020 05 22) 39
1553185 2020 04 21)

CFE: 26.07.04, 29.01.12 9, 18, 25
1553195 2020 07 07)

CFE: 28.03.00 19
1553260 NB NISSO BOEKI (2020 07 30)

CFE: 26.01.18, 27.05.01 18
1553286 2020 04 21)

CFE: 26.07.04 9, 18, 25
1553287 BB COMPASS (2020 06 03, 2020 02 20)

CFE: 24.17.25, 27.05.01, 28.07.00 8, 44
1553342 AERODEK (2020 07 09, 2020 01 09) 6



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1310671, 1552935 

2  1552935 

3  732648, 1045852, 1294860, 1310671, 1464365, 1552935, 1553178 

5  1045852, 1310671, 1552713, 1552935, 1553178 

6  1097040, 1099405, 1552885, 1552935, 1552981, 1553342 

8  1553287 

9  1310671, 1552717, 1553066, 1553175, 1553185, 1553286 

10  1552935 

18  1553185, 1553260, 1553286 

19  1097040, 1099405, 1552666, 1552885, 1552981, 1553195 

20  1552935 

21  1294860, 1552637, 1552935 

25  1462699, 1552583, 1552935, 1553185, 1553286 

26  1552935 

32  1552800, 1552867 

33  1180455, 1452779, 1552867 

35  1552935 

36  1553066 

37  1310671, 1552486 

39  1553182 

41  1452779 

42  1552885, 1552981, 1553066 

44  1294860, 1553287



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.

514141 DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 21 35

512757 ERGO Versicherung AG
2020 09 25 35, 36, 41

509512 PARMALAT S.P.A.
2020 09 30 32



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

24/2020

27

Z.510408

210) 510408 (220) 2020 02 19
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.07.07, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych 
i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hurtowej 
narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, 
usługi sprzedaży za pośrednictwem środków elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi 
ręcznych oraz narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi 
elektrycznych, 40 produkcja na zamówienie narzędzi dla osób 
trzecich.

Informacja ta nie 
powinna zostać 
opublikowana

97 
Wykaz 

klasowy

35                                         510408

40                                         510408

53/2019 52 Z. 507069 ( 220) 2019 11 20 (220) 2019 11 22


	Ogłoszenia  o  zgłoszonych  w  Polsce 
znakach  towarowych
	Znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym 
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

	Informacje o wyznaczonych na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
Międzynarodowych znakach towarowych
	Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych

	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec zgłoszenia znaku towarowego 
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej


