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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 16 listopada 2020 r. Nr ZT46

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 493802 (220) 2018 06 01
 (310) 2018 00139 (320) 2018 02 02 (330) AZ
(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUBLE MATURED TOBACCOS

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy lub przetworzony, 
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły 
dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, kieszonko-
wa aparatura do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 502170 (220) 2019 07 11
(731) JANICKI MICHAŁ, WASIAK MAREK NERO  

SPÓŁKA CYWILNA, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NERO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 1 kleje kontaktowe, kleje do tapetowania, kle-
je do szkła, kleje do płytek, kleje do powłok ceramicznych, 
kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, 
kleje do pokryć podłogowych, kleje do impregnacji wodo-
odpornej, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, 
kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące 
przeznaczone dla przemysłu, kleje do powłok ceramicznych, 
kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, 
kleje do pokryć podłogowych, kleje do okładzin ściennych, 
kleje do wstawiania szyb, kleje do zabezpieczania tynku, kle-
je do płytek ceramicznych, kleje do płytek ściennych, kleje 
do wykańczania i gruntowania, kleje do przymocowywania 
płyt izolacyjnych, kleje do wyrobów z cementu, kleje do kła-
dzenia płytek podłogowych, kleje szybkowiążące do użytku 

przemysłowego, kleje kauczukowe do użytku przemysłowe-
go, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje epoksydowe 
do użytku z betonem, kleje przemysłowe do użytku w bu-
downictwie, kleje przemysłowe do użytku w instalacjach 
wodnokanalizacyjnych, 2 farby, pokosty, lakiery, środki za-
pobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 17 materiały 
izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, laminaty za-
wierające pianki poliamidowe do użytku jako środki ognio-
odporne, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako 
izolacja budowlana, pianki jako materiały dźwiękochłonne, 
pianki jako materiały izolacyjne i wypełniające, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, 37 usługi budowlane, usługi remon-
towe budynków, usługi polegające na wypożyczaniu narzę-
dzi i sprzętu budowlanego.

(210) 503478 (220) 2019 08 14
(731) SZATKOWSKI SŁAWOMIR 4HUNT SKLEP MYŚLIWSKI, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4HUNT SKLEP MYŚLIWSKI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.21
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna następujących wyro-
bów: broni palnej i amunicji o przeznaczeniu myśliwskim, 
wojskowym i policyjnym, materiałów wybuchowych (proch 
czarny i prochy bezdymne).

(210) 504950 (220) 2019 09 27
(731) ŁAZIENKAPLUS.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Żerniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lazienkaplus.pl

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i łazienkowe oraz arma-
tura wodno-kanalizacyjna, wanny łazienkowe, kabiny natry-
skowe, natryski, prysznice, baterie natryskowe, umywalkowe, 
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wannowe i kuchenne, krany, słuchawki będące akcesoriami 
do pryszniców, węże prysznicowe, głowice prysznicowe, 
brodziki, miski klozetowe, ceramiczna armatura sanitarna, 
pisuary, bidety, postumenty i pół-postumenty do umywalek 
i toalet, umywalki, toalety, urządzenia do kąpieli, aparatura 
do urządzeń i przewodów wodnych i gazowych, wyposaże-
nie wanien, grzejniki, akcesoria do grzejników, kotły do cen-
tralnego ogrzewania, kotły grzewcze, uszczelki, syfony i akce-
soria do syfonów, zawory kanalizacyjne, termostatyczne, wo-
dociągowe, zasobniki ciepła i pary, suszarki do rąk, suszarki 
do suszenia bielizny, urządzenia do dystrybucji wody, oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, instalacje oświe-
tleniowe, oprawy oświetleniowe, elementy oświetleniowe, 
lampy oświetleniowe, oprawki i osłony do lamp, osprzęt 
oświetleniowy, podstawy lamp, stojaki do lamp, świetlówki, 
transformatory oświetleniowe, uchwyty lamp, wyposażenie 
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe i akcesoria do nich, 
zawieszenia do lamp, 20 meble i półki łazienkowe, akce-
soria meblowe łazienkowe, lustra, niemetalowe haki i ha-
czyki łazienkowe, umywalki obudowane szafką, dozowniki 
do ręczników papierowych i papieru toaletowego niemeta-
lowe, karnisze, kratki odpływowe, zatyczki do prysznicowych 
otworów odpływowych, nie z metalu, wkładki do zlewów, 
niemetalowe uchwyty podporowe, kosze niemetalowe, bie-
liźniarki, szczotki do misek klozetowych, parawany, wodocią-
gowe zawory z tworzyw sztucznych, mocowania, konektory 
i uchwyty do rur, niemetalowe, 35  usługi związane z prowa-
dzeniem punktów sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz 
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych towarów 
takich jak: instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, wanny łazienkowe, kabiny natrysko-
we, natryski, prysznice, baterie natryskowe, umywalkowe, 
wannowe i kuchenne, krany, słuchawki będące akcesoriami 
do pryszniców, węże prysznicowe, głowice prysznicowe, 
brodziki, miski klozetowe, ceramiczna armatura sanitarna, 
pisuary, bidety, postumenty i pół-postumenty do umywalek 
i toalet, umywalki, toalety, urządzenia do kąpieli, aparatura 
do urządzeń i przewodów wodnych i gazowych, wyposaże-
nie wanien, grzejniki, akcesoria do grzejników, kotły do cen-
tralnego ogrzewania, kotły grzewcze, uszczelki, syfony i akce-
soria do syfonów, zawory kanalizacyjne, termostatyczne, wo-
dociągowe, zasobniki ciepła i pary, suszarki do rąk, suszarki 
do suszenia bielizny, urządzenia do dystrybucji wody, oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, instalacje oświe-
tleniowe, oprawy oświetleniowe, elementy oświetleniowe, 
lampy oświetleniowe, oprawki i osłony do lamp, osprzęt 
oświetleniowy, podstawy lamp, stojaki do lamp, świetlówki, 
transformatory oświetleniowe, uchwyty lamp, wyposażenie 
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe i akcesoria do nich, 
zawieszenia do lamp, kleje do użytku w przemyśle budow-
lanym, komponenty elektryczne i elektroniczne, włączniki, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty będące złączami elektrycz-
nymi, kable i przewody elektryczne, bezpieczniki elektrycz-
ne, wyłączniki elektryczne, skrzynki elektryczne, barwniki, 
koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, farby i farby mocno 
rozcieńczone, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji 
i zabezpieczania, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, drzwi stalowe, podłogi niemetalowe, deski pod-
łogowe, chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, 
listwy podłogowe niemetalowe, listwy przypodłogowe, 
progi niemetalowe, warstwy izolujące pod podłogi, pod-
łogowe płyty i płytki niemetalowe, materiały podłogowe, 
drzwi zewnętrze i wewnętrzne, niemetalowe, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, tynk, okła-
dziny tynkowe, fugi, cement, meble i półki łazienkowe i ku-
chenne, akcesoria meblowe łazienkowe i kuchenne, lustra, 
niemetalowe haki i haczyki łazienkowe, umywalki obudowa-

ne szafką, dozowniki do ręczników papierowych i papieru to-
aletowego niemetalowe, karnisze, kratki odpływowe, zatycz-
ki do prysznicowych otworów odpływowych, nie z metalu, 
wkładki do zlewów, niemetalowe uchwyty podporowe, ko-
sze niemetalowe, bieliźniarki, szczotki do misek klozetowych, 
parawany, wodociągowe zawory z tworzyw sztucznych, 
mocowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych do komputerowych baz danych.

(210) 505332 (220) 2019 10 07
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoLAND of IT masters

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, czaso-
pisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny 
informacyjne, notatniki [notesy], broszury, katalogi branżo-
we, czasopisma branżowe, albumy, druki, prospekty, ulotki, 
foldery, informatory, gazety, komiksy, papier i karton, mate-
riały introligatorskie, obrazy, fotografie materiały fotograficz-
ne, rysunki graficzne, rysunki, reprodukcje graficzne, odbitki 
artystyczne graficzne, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we z wyjątkiem aparatów, katalogi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, karty do kolekcjonowania, inne niż 
do gier, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kalendarze, 
zakładki do książek, okładki na notesy, pióra, afisze, plakaty, 
transparenty z papieru, figurki z papieru, materiały samo-
przylepne, karty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowa-
nia, karty na wymianę, emblematy papierowe, 35 kampanie 
informacyjne i promocyjne w celu rozwijania kompetencji 
informatycznych, cyfrowych, promowanie osób trzecich wy-
konujących zawód informatyka w Polsce i za granicą, usłu-
gi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora 
publicznego, prywatnego, uczelniami i osobami trzecimi, 
udzielanie wsparcia organizacyjnego, reklamowego oso-
bom trzecim, udzielanie wsparcia organizacyjnego, rekla-
mowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom 
oraz wydarzeniom związanym z rozwojem umiejętności 
informatycznych, wykorzystywania technologii cyfrowych, 
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozryw-
kowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wyko-
rzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, dostarczanie informacji o osobach trze-
cich wykonujących zawód informatyka poprzez sieć elektro-
niczną za pomocą interaktywnego panelu informacyjnego 
w postaci platformy informatycznej do komunikacji między 
społecznościami, urzędami, wszelakimi organami w celach 
nawiązania współpracy, rekrutacji, zatrudnienia, zarządza-
nie w działalności handlowej, w tym doradztwo handlowe, 
administrowanie działalności handlowej, marketing, badania 
i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzi-
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nie działalności gospodarczej, zbieranie potrzeb analityczno 
- badawczych i znajdowanie sposobów ich wypełnienia (ko-
jarzenie potrzebującego - wykonawcy - finansującego), pro-
wadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji 
handlowych / gospodarczych z baz danych osobom trzecim, 
prenumerata prasy, usługi w zakresie prowadzenia sprzeda-
ży publikacji elektronicznych, usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych 
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - 
ozdobnym: banery, bloczki, bombki, bidony, butelki, brelocz-
ki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłu-
maczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słowni-
kiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, 
flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, 
kalkulatory, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, ma-
teriały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, 
obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, 
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, 
papiery, parasole, parasolki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, port-
monetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróż-
ne, słodycze, standy, teczki, teczki skórzane, termosy, torby 
i torebki, termosy, wizytowniki, wyroby ze szkła i porcelany, 
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy 
z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akce-
soria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra 
świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na do-
kumenty, wyroby skórzane, etui na klucze, głośniki, ozdoby 
świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy kompu-
terowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, 
urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, 
akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry kom-
puterowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki samo-
chodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, ak-
cesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, znaczki z logo, 
usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń 
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w ce-
lach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
nagrywanie, ewidencja, przetwarzanie wiadomości, obra-
zów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w for-
mie cyfrowej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, edukacja 
cyfrowa, edukacja informatyczna, edukacja technologii cy-
frowych, udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólno-
polskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wy-
darzeniom związanym z rozwojem informatyki, umiejętno-
ści wykorzystywania technologii cyfrowych, organizowanie 
konferencji o podłożu reklamowym z zastosowaniem rekla-
my prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wy-
korzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, organizowanie, obsługa i prowadzenie 
kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, 
konferencji, sympozjów, organizowanie plebiscytów, loterii, 
przyjęć i zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz-
nych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, 
dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi wydawnicze, 
edycja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych 
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, maga-
zyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, mon-
taż programów radiowych, telewizyjnych udostępnianych 
przez Internet, produkcja filmów i widowisk, programów 
społecznych i naukowych, usługi filmowania i nagrywania, 
prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, pu-

blicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interak-
tywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa 
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane glo-
balną siecią komputerową lub przez Internet, organizowanie 
konkursów, wystaw w celach edukacyjnych, szkoleniowych, 
kulturalnych, rozrywkowych.

(210) 506037 (220) 2019 10 24
(731) SOLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.08, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, 37 usługi budowlane, wznoszenie ścian osło-
nowych, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wzno-
szenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefa-
brykowanych budynków i konstrukcji, udzielanie informacji 
związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budyn-
ków, udzielanie informacji on-line związanych ze wznosze-
niem budynków, stawianie domów z prefabrykatów, budo-
wa schodów z drewna, prace konstrukcyjne domów z prefa-
brykatów.

(210) 506770 (220) 2019 11 14
(731) MATUSZ PAWEŁ MPEXPERTBUD EKSPERTYZY 

BUDOWLANE, Sochaczew
(540) (znak słowny)
(540) MPEXPERTBUD
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi in-
spekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, doradztwo 
inżynieryjne-usługi budowlane, usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów budowlanych, 42 projektowanie 
konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie tech-
niczne, projektowanie budynków, projektowanie wizualne, 
projektowanie architektoniczne, projektowanie rurociągów, 
projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne 
i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budow-
lanej, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków 
i konstrukcji, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynie-
ryjne w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania, analiza projektów budowlanych, opiniowa-
nie projektów z zakresu inżynierii budowlanej, usługi inży-
nieryjne w zakresie technologii budowlanej.

(210) 508566 (220) 2019 12 30
(731) SOBIERAJSKI JAKUB, Drwalew
(540) (znak słowny)
(540) abemus
(510), (511) 5 suplementy diety, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej z wykorzystaniem automatów sprzedażowych towa-
rami w postaci suplementów diety.

(210) 508618 (220) 2019 12 31
(731) STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STOPKLATKA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, apa-
raty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwię-
ku, telewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, 
dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt 
hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputero-
we i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multime-
dialnych i internetowych, usługi administrowania wszelkimi 
urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego 
polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gro-
madzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału 
telewizyjnego, usługi w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w obszarze działalności telewizyjnej, filmowej, 
muzycznej, wydawniczej i marketingowej, usługa obsługi 
menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu 
produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usłu-
gi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi 
w zakresie badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum 
informacyjnego polegające ha gromadzeniu, przetwarzaniu 
i udostępnianiu informacji dotyczących towarów, usług i wy-
darzeń, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach 
reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, pro-
mocja sprzedaży, usługi sprzedaży towarów z branży me-
diów i rozrywki, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, oraz 
towarów takich jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy 
kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwa-
rzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt 
komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmac-
niacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry 
komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, pa-
pier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych 
klasach, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty 
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, cza-
sopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, 
torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papie-
rowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, odzież, odzież 
sportowa, obuwie, nakrycia głowy, zabawki, gry planszowe 
i automatyczne, sprzęt sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, 
artykuły spożywcze, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz 
kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalo-
gu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wyko-
rzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków 
telekomunikacji, 38 usługi produkcji i rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, programów informacyjnych, usługi: emi-
sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obra-
zu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, sieci teleinformatycznych 
i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów 
i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, 
agencje informacyjne i prasowe, 41 usługi w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie 

i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze.

(210) 508619 (220) 2019 12 31
(731) STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOPKLATKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty 
do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, te-
lewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, 
urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, 
kasety, płyty GD, płyty DVD, 35 usługi reklamowe z wykorzy-
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audio-
wizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, 
usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami 
transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu 
urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, 
transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w obszarze 
działalności telewizyjnej, filmowej, muzycznej, wydawniczej 
i marketingowej, usługa obsługi menedżerskiej polegają-
ca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną 
i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produk-
cji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania 
opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego 
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu 
informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organi-
zacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych 
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzeda-
ży, usługi sprzedaży towarów z branży mediów i rozrywki, 
teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, oraz towarów takich 
jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy kinematogra-
ficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu 
i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, 
dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt 
hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputero-
we i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, papier, karton 
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki 
akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, 
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książ-
ki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pako-
wania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, odzież, odzież sportowa, obu-
wie, nakrycia głowy, zabawki, gry planszowe i automatyczne, 
sprzęt sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, artykuły spożyw-
cze, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednic-
twem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie ko-
respondencyjne, używając środków telekomunikacji, 38 usłu-
gi produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, programów 
informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi 
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, or-
ganizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sy-
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gnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, sieci te-
leinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypoży-
czanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych 
i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe, 41 usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyj-
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko-
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, 
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów 
i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i interneto-
wych, usługi wydawnicze.

(210) 508706 (220) 2020 01 05
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Premium Nasz Sklep MARKET PLUS

(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, do-
radztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing 
ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyj-
na, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, mianowicie ulotek, 
prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i poka-
zów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sorto-
wanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i wysyłkowej w związku z: artykułami 
spożywczymi i żywnościowymi, preparatami farmaceutycz-
nymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, 
artykułami gospodarstwa domowego, artykułami higienicz-
nymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaleto-
wymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży 
odzieżowej, artykułami sportowymi, artykułami dla zwie-
rząt domowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36  wydawanie kart 
bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 
41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public 
relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów 
sprzedaży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakte-
rze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż 
reklamowe), udostępnianie wideo on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.

(210) 508716 (220) 2020 01 05
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVIO MARKET PLUS

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, do-
radztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing 
ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyj-
na, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, mianowicie ulotek, 
prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i poka-
zów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sorto-
wanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i wysyłkowej w związku z: artykułami 
spożywczymi i żywnościowymi, preparatami farmaceutycz-
nymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, 
artykułami gospodarstwa domowego, artykułami higienicz-
nymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaleto-
wymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży 
odzieżowej, artykułami sportowymi, artykułami dla zwie-
rząt domowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 wydawanie kart 
bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 
41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public 
relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów 
sprzedaży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakte-
rze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż 
reklamowe), udostępnianie wideo on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.

(210) 509521 (220) 2020 01 28
(731) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

GORCE-PIENINY, Krościenko nad Dunajcem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUNAJEC PRZEŁOM SIĘ
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trze-
cich, różnych produktów tak by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupów za pośrednictwem skle-
pów detalicznych, hurtowni I środków komunikacji elektro-
nicznej środków spożywczych, wyselekcjonowanie z myślą 
o osobach trzecich, różnych produktów tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupów za pośred-
nictwem sklepów detalicznych, hurtowni i środków komu-
nikacji elektronicznej produktów gospodarstwa domowego 
a mianowicie: ceramicznych i szklanych naczyń, drewnia-
nych przyborów kuchennych, odzieżowych, rękodzieła arty-
stycznego a mianowicie: serwetki, makatki, kilimy, biżuteria 
z kamieni półszlachetnych, rzeźby z drewna, wytworzonych 
tradycyjnymi metodami z surowców regionalnych, prowa-
dzenie kampanii społecznych i konsumenckich, usługi han-
dlu w zakresie pamiątek regionalnych, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
reklama, 39 organizowanie podróży, organizowanie rejsów 
prowadzonych przez flisaków, transport łodziami spacero-
wymi i tratwami, 41 informacja o imprezach rozrywkowych 
i rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
usługi edukacyjne, publikowanie książek i tekstów innych 
niż reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowo-
-rekreacyjnego, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, 43 usługi hotelo-
we, usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi pensjonatów, 
usługi obiektów agroturystycznych.

(210) 509946 (220) 2020 02 06
(731) EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) empik bilety

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01
(510), (511) 16 bilety, bilety drukowane, bilety wstępu, bilety 
pasażerskie, 35 pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz osób trzecich, usługi reklamy, promocja 
wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecznych i spor-
towych różnego rodzaju, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, 39 organizowanie podróży, wy-
cieczek, imprez turystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, 
naukowych, sportowych, świadczenie usług turystycznych, 
usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc na podróże i wycieczki, 
usługi sprzedaży ofert i pakietów turystycznych tourope-
ratorów, usługa rezerwacji i sprzedaży biletów związanych 
z transportem, w szczególności biletów lotniczych, usługi re-
zerwacji i sprzedaży biletów na rejsy, usługi związane z infor-
macją dotyczącą podróży, w szczególności w zakresie taryf, 
rozkładów jazdy i sposobów transportu, 41 rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku, rekre-
acji i imprezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych 
i sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, re-
kreacji i imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa kon-
ferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, sympo-
zjów i zjazdów, organizowanie obozów sportowych, usługi 
obozów wakacyjnych, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi 
sprzedaży wejściówek, kuponów i biletów na imprezy tury-
styczne, rozrywkowe, kulturalne, naukowe, sportowe, usługi 
sprzedaży miejsc na koncerty, sprzedaż biletów na koncerty 
i imprezy okolicznościowe, usługi rozprowadzania biletów.

(210) 509962 (220) 2020 02 07
(731) WNUK JAN WYROBY Z WIKLINY PPH,  

Rudnik nad Sanem
(540) (znak słowny)
(540) Wiklinowy Świat
(510), (511) 20 wyroby wikliniarskie, budy dla zwierząt do-
mowych, kosze niemetalowe, kosze z pokrywą do przeno-
szenia rzeczy.

(210) 511214 (220) 2020 03 09
(731) LA GORGONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lubochnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Gorgona

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 02.03.08, 02.03.30
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, dekorowanie ciast, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za po-
średnictwem furgonetek, herbaciarnie, hostele (schroniska), 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, 
informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, informowanie i pora-
dy w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], 
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący 
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kawiarnia, koktajlba-
ry, kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach in-
ternetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja cate-
ringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, 
pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościn-
ne, pizzerie, porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych 
za zasadzie zlecenia na zewnątrz, puby, restauracje dla turystów, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja 
stolików w restauracjach, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie je-
dzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwo-
wanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów 
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w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
snack-bary, stołówki, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świad-
czenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług kateringo-
wych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjaz-
dy, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie 
informacji w postaci przepisów na drinki, udostępnianie infor-
macji o zawodzie barmana, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na konferencje, udostępnianie opinii na temat restauracji, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie 
pomieszczeń na spotkania, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napo-
jów, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi 
barów piwnych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi 
barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi ba-
rowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi 
cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki pod-
czas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi cateringu 
specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel 
i prywatnych imprez, usługi cateringu zewnętrznego, usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców w za-
kresie win, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługo doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze 
w zakresie przygotowywania żywności, usługi doradcze zwią-
zane z technikami pieczenia, usługi dostawy kawy do biur [do-
stawa napojów], usługi herbaciarni, usługi informacji doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi 
kateringowe, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
usługi kateringowe dla domów opieki, usługi kateringowe dla 
domów spokojnej starości, usługi kateringowe dla firm, usługi 
kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe 
dla szkół, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe ofe-
rujące kuchnie europejskie, usługi kateringowe w prywatnych 
salach do spotkań biznesowo - towarzyskich, usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe 
w zakresie bufetów firmowych, usługi kawiarni, usługi klubów 
nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usłu-
gi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi prywatnego klubu 
kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, usługi restauracji w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, 
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyj-
ne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restau-
racjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, 
usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi 
w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie go-
towania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w za-
kresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, wi-
niarnie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wyna-
jem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie 
sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnia-
nie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach.

(210) 511756 (220) 2020 03 21
(731) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ORZEŁEK
(510), (511) 35 usługi agencji importowo - eksportowej, 
usługi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, 
usługi prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami 
handlowymi (sklepy detaliczne i hurtownie i interneto-
we) w ramach umów franczyzy, usługi administrowania 
działalnością handlową, zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi handlu hurto-
wego i detalicznego oraz handlu wysyłkowego w tym rów-
nież za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, żywność dla niemow-
ląt, preparaty i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cu-
kierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów 
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczna żywność i preparaty żywnościo-
we do celów medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze 
do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, substancji mine-
ralnych i mikroelementów, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, suplementy mineralne do żywności, 
odzież sanitarna, przyrządy do przygotowywania żywno-
ści, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedze-
nia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły 
biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pieluszki jed-
norazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, ka-
lendarze, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, przybory 
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, kub-
ki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski do krojenia 
do kuchni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, serwetni-
ki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do her-
baty, przybory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwo-
wane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, 
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa 
w oleju, musztardzie, occie lub syropie, orzechy, potrawy 
gotowe i pikantne przekąski, makarony, ryż i potrawy zbo-
żowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, 
wyroby piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, 
lód, mrożone jogurty i sorbety, herbata, kakao, zboża, ryż, 
mąka, drożdże i zaczyny, kawa, herbata, kakao, lody, cukier, 
miód, drożdże, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słody-
cze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe, makarony, tortille, 
zboża ocet, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalko-
holowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane 
napoje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji na-
pojów, piwo, woda mineralna [napoje], woda gazowana, 
napoje owocowe, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki 
warzywne, napoje izotoniczne, owocowe nektary, bezalko-
holowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle bezal-
koholowe, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
39 usługi dostarczania towarów, informacja o składowa-
niu i transporcie, usługi magazynowania i opakowywania 
produktów i towarów, usługi transportu samochodowego, 
usługi wynajmowania magazynów, usługi wynajmowania 
garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywanie i do-
starczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(210) 511794 (220) 2020 03 24
(731) WIRPLAST-WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WIRPLAST

(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe elementy budowlane i kon-
strukcyjne w postaci: wywietrzników dachowych, komin-
ków wentylacyjnych, wywietrzników grawitacyjnych, czap 
kominowych, elementów do obróbki komina, dachowych 
otworów wentylacyjnych, osłon otworów wentylacyjnych, 
nasad kominowych i podstaw dachowych, kołnierzy i pier-
ścieni redukcyjnych, złączek do dachowych elementów ko-
minkowych.

(210) 511797 (220) 2020 03 24
(731) WIRPLAST-WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIROVENT EVO

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe elementy budowlane i kon-
strukcyjne w postaci: wywietrzników dachowych, komin-
ków wentylacyjnych, wywietrzników grawitacyjnych, czap 
kominowych, elementów do obróbki komina, dachowych 
otworów wentylacyjnych, osłon otworów wentylacyjnych, 
nasad kominowych i podstaw dachowych, kołnierzy i pier-
ścieni redukcyjnych, złączek do dachowych elementów ko-
minkowych.

(210) 512824 (220) 2020 04 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE AVANTI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbudy
(540) (znak słowny)
(540) avanseptic
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, mydła i deter-
genty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, mieszaniny 
do dezynfekcji jaj.

(210) 513823 (220) 2020 05 25
(731) PIĘTAK MICHAŁ MISHKA’S WOLRD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProCreatywni

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03, 26.03.04, 26.03.05
(510), (511) 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji 
i marketingu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczą-
ce badań rynku, usługi doradcze w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, usługi doradcze w zakresie marketingu, 
usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, usługi 

doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi infor-
macyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru na-
bywanych towarów, usługi zarządzania i doradcze w działal-
ności gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
w imieniu firm, promocyjne usługi handlowe, usługi doradcze 
w zakresie zarządzania handlowego, usługi informacyjne i po-
radnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów do makijażu, usługi informacyjne i poradnictwo handlo-
we dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyj-
nych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi 
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem 
Internetu, usługi lobbingu handlowego, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi w zakresie informacji handlowej, 
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozy-
skiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz 
innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna 
i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trze-
cich związanych ze sprzedażą towarów, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, administrowanie 
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, pozyskiwanie umów na za-
kup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowa-
nie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyzna-
wanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzeda-
żowych i promocyjnych programów motywacyjnych 
ze znaczkami do wymiany, usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, abono-
wanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], admi-
nistrowanie sprzedażą, bezobsługowe usługi sklepu detalicz-
nego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do żywności, sklepowe usługi 
detaliczne związane z dywanami, sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, sprze-
daż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zaku-
pu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, 
sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu treści multimedialnych, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detaliczne związane 
z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu deta-
licznego związane z komputerami, które można nosić na so-
bie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi pu-
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blikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego zwią-
zane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu deta-
licznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie baterii, usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, aukcje samochodowe, aukcje telefo-
niczne i telewizyjne, organizacja i przeprowadzanie aukcji nie-
ruchomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośred-
nictwem telefonu, organizacja i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem telewizji, organizacja i przeprowadzanie aukcji 
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrot-
nych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyj-
nych, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji interneto-
wych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem Internetu, prowadzenie aukcji, pro-
wadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, przepro-
wadzanie sprzedaży aukcyjnej, sprzedaż aukcyjna nierucho-
mości, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line 
dla osób trzecich, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi 
aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem 
Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie licytacji świadczone 
w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, administrowanie dotyczące marke-
tingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza od-
bioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, 
analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy 
odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, badanie rynku, 
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji marketingowej, dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie 
informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników re-
klamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, dzia-
łalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampa-
nie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogło-
szeń reklamowych do wykorzystania w formie stron interneto-
wych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związa-
nych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, 
marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing 
finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing 
imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referen-
cyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, modelki i modele do ce-
lów reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kon-
traktów reklamowych, obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, ocena skutków wywieranych przez działania 
reklamowe na odbiorców, oceny szacunkowe do celów mar-
ketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii 

promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwa-
rek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, 
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania 
nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, organizowanie promocji im-
prez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobro-
czynne, organizowanie targów handlowych w celach rekla-
mowych, organizowanie targów i wystaw, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do ce-
lów reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozle-
pianie -), planowanie strategii marketingowych, pomoc doty-
cząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie 
reklamy, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kon-
traktu franczyzowego, pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, po-
moc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospo-
darczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materia-
łów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamo-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingo-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamo-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, 
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wi-
deo w celach marketingowych, produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupa-
mi, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i na-
grań audiowizualnych, produkcja reklam, produkcja reklam ki-
nowych, badania w zakresie public relations, doradztwo 
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie pu-
blic relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami han-
dlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań 
w dziedzinie public relations, usługi doradztwa w zakresie pu-
blic relations, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi relacji 
z mediami, administrowanie programami lojalności konsu-
menta, administrowanie programami dla osób często podró-
żujących drogą powietrzną, administrowanie programami lo-
jalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie progra-
mów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, admi-
nistrowanie programami dla osób często podróżujących dro-
gą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące progra-
mów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa progra-
mów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów i programów 
motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami 
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i pro-
gramami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowa-
nie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów mo-
tywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, orga-
nizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalno-
ściowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzo-
rowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprze-
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daży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie 
sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję 
oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowa-
nych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów 
lojalnościowych dla klientów, usługi administracyjne w zakre-
sie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościo-
wych, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi 
osób trzecich, zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programami lo-
jalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie 
programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki han-
dlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzeda-
ży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprze-
daży i promocji, zarządzanie programem rabatowym w celu 
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary 
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 
zarządzanie relacjami z klientami, organizacja i przeprowadza-
nie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, organizacja targów han-
dlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamo-
wych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja 
wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamo-
wych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja 
wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komer-
cyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wy-
staw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie 
targów związanych z działalnością wydawniczą, organizowa-
nie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie targów biznesowych, organizowanie i przeprowa-
dzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, organizowanie pokazów handlowych, organizo-
wanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie 
pokazów w celach handlowych, organizowanie targów han-
dlowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez 
do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizo-
wanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych 
i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wy-
staw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, 
pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy 
mody w celach handlowych, pokazy mody w celach promo-
cyjnych [organizacja -], promocja targów do celów handlo-
wych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, 
prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów 
w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie, przygoto-
wywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów han-
dlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw 
w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach rekla-
mowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów 

handlowych on-line, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi w zakresie zarządzania targami, przygotowy-
wanie wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie 
wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw 
w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw do celów 
działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w ce-
lach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach han-
dlowych, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, 
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, do-
starczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kom-
puterowej, leasing billboardów reklamowych, organizowanie 
przestrzeni reklamowej w gazetach, świadczenie usług w za-
kresie reklamy komputerowej, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci in-
formacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w cza-
sopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrze-
ni reklamowej w mediach elektronicznych, usługi pośrednic-
twa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni 
reklamowych, wynajem bilbordów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem billboardów, wyna-
jem billboardów reklamowych, wynajem czasu na emisję re-
klam w kinach, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem materiałów reklamowych, wyna-
jem pomocy reklamowych, wynajem powierzchni reklamo-
wej w pociągach, wynajem powierzchni reklamowej w bro-
szurach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter-
netowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów 
reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy, bezpośrednia rekla-
ma pocztowa, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja 
drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja druko-
wanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dys-
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży ka-
talogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów re-
klamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów rekla-
mowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych 
przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączo-
nych do zwykłych wydań, dystrybucja próbek reklamowych, 
dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja 
prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów 
i próbek, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamo-
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja 
tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków 
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promo-
cyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, kolportaż próbek, 
organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, próbki (kol-
portaż -), promocja towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, przygotowy-
wanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na za-
pytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji ulotek re-
klamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, reklama 
korespondencyjna, reklamowych (rozpowszechnianie ogło-
szeń -), rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i pu-
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blicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo-
cyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpo-
wszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpo-
wszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, 
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Inter-
net, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie re-
klam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyj-
nych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, usługi 
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien-
tów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych 
klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi rekla-
mowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ra-
mach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradz-
two dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarzą-
dzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakre-
sie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabyw-
czych konsumentów świadczone za pomocą danych senso-
rycznych, jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie 
tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie segmen-
tacji rynku, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradz-
two w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakre-
sie marketingu produktów chemicznych, doradztwo w zakre-
sie marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie analizy za-
chowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie 
demografii do celów marketingowych, doradztwo w zakresie 
usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie 
wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszu-
kiwarek, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kampanii 
promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji przy użyciu 
mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie marketingu, po-
rady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsulta-
cji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady 
w zakresie marketingu, promocja towarów i usług poprzez 
sponsorowanie, świadczenie doradczych usług marketingo-
wych dla producentów, usługi doradcze odnoszące się do ak-
cji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie reklamy dla fran-
czyzobiorców, usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi kon-
sultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla 
kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii 
pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie mar-
ketingu bezpośredniego, usługi konsultingowe dotyczące re-
klamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto-

wego, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świado-
mości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ognisko-
wego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, wsparcie w dziedzinie promo-
cji biznesu, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą firm 
zagranicznych, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie przenoszenia 
przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczą-
ce rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania do-
tyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zarządzaniu 
przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie 
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za po-
średnictwem Internetu, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, impresariat w działalności artystycznej, infor-
macje na temat metod sprzedaży, nabywanie dostępu do ka-
nałów telewizyjnych, nabywanie przedsiębiorstw, nadzór nad 
działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospo-
darczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem dzia-
łalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych 
w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów z podmio-
tami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, orga-
nizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefo-
nicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organi-
zacja zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie 
i prowadzenie spotkań biznesowych, organizowanie prezen-
tacji osób w celach biznesowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności go-
spodarczej, planowanie spotkań biznesowych, planowanie 
strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukce-
sji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsię-
biorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządza-
niu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysło-
wych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc przy pro-
wadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w orga-
nizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasa-
dach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlo-
wych, pomoc w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsię-
biorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami 
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlo-
wego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, po-
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moc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu 
na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizo-
waniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach 
franchisingu, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsię-
biorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu sprawami bizne-
sowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa prze-
mysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawa-
mi biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodar-
czymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośred-
nictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednic-
two w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trze-
cich], prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób 
trzecich], przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie badań dotyczących 
spraw z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie 
opracowań projektów dotyczących tematyki działalności go-
spodarczej, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reje-
stracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, rozwój sys-
temów zarządzania szpitalami, skomputeryzowane zarządza-
nie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skom-
puteryzowane zarządzanie biurem, sporządzanie raportów 
ekonomicznych, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej, świadczenie usług na rzecz instytucji akademic-
kich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi agencji literackich 
obejmujące negocjowanie umów, usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, 
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, usługi ekspertów do spraw 
efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów w za-
kresie wydajności przedsiębiorstw, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą dla firm, usługi impresariów w działalności ar-
tystycznej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biz-
nesowych, usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli 
i modelek, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi on-li-
ne z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi 
outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności go-
spodarczej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania rela-
cjami z klientami, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usłu-
gi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, 
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi przepisywania 
nagranych raportów lekarskich, usługi składania zamówień 
hurtowych, usługi świadczone przez franczyzodawcę, miano-
wicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi szacowania 
ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w za-
kresie badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsię-
wzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsię-
biorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania 
i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie pla-

nowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania 
ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicz-
nej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi roz-
rywkowe, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz wykonawców muzycznych, usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone przez agencje teatralne, usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz kompleksów 
basenów, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz teatrów, usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone autorom i pisarzom, usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
muzyków, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingo-
wych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz portów lotniczych, usługi zarządzania biurowego [dla 
osób trzecich], usługi zarządzania biznesowego w zakresie 
rozwoju przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego dla 
piłkarzy, usługi zarządzania działalnością gospodarczą doty-
czące handlu elektronicznego, usługi zarządzania hotelami 
[dla osób trzecich], usługi zarządzania łańcuchem dostaw, 
usługi zarządzania zapasami, usługi zlecania na zewnątrz 
w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz in-
nych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłosze-
nia przetargowe, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania 
działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania biznesowego w zakresie franchisingu, wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restaura-
cji, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
otwierania restauracji i ich działalności, wycena cyklu życia 
do celów biznesowych, wydolność przedsiębiorstw (eksper-
tyzy w zakresie -), zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, za-
robkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie administracyjne 
hotelami, zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, 
zarządzanie administracyjne w szpitalach, zarządzanie biura-
mi działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządza-
nie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie 
biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe 
dla sklepów, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie 
biznesowe klubami sportowymi, zarządzanie biznesowe linia-
mi lotniczymi, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowy-
mi, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportow-
ców, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie bizne-
sowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie bizneso-
we w przychodni weterynaryjnej, zarządzanie biznesowe 
w szpitalach, zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń 
oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, za-
rządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
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dowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
stacji benzynowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie handlu, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych 
i firm usługowych, zarządzanie działalnością hoteli, dla osób 
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące 
osobistości świata sportu, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trze-
cich], zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiek-
tów sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie firmą 
[na rzecz osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób 
trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządza-
nie hotelami na rzecz osób trzecich, zarządzanie klinikami me-
dycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie kosztami me-
dycznymi, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie miesz-
kaniami, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, za-
rządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakre-
sie, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie proce-
sami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], za-
rządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, za-
rządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w sprawach 
demograficznych, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu 
detalicznego dla osób trzecich, zarządzanie punktami obsługi 
telefonicznej dla osób trzecich, zarządzanie restauracjami dla 
osób trzecich, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w działalności handlowej, archiwizacja 
dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], ad-
resowanie kopert, administrowanie zaświadczeniami zawodo-
wymi, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, dostarczanie informacji statystycz-
nych dotyczących biznesu, elektroniczne przetwarzanie da-
nych, gromadzenie danych, gromadzenie danych [dla osób 
trzecich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzy-
stywanych w transmisjach elektronicznych, gromadzenie 
i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, groma-
dzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych ba-
zach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie 
informacji handlowej, gromadzenie informacji handlowych, 
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, groma-
dzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, inwen-
taryzacja, inwentaryzacja towaru, kompilacja adresów według 
indeksów, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja 
danych matematycznych, kompilacja danych statystycznych 
do zastosowania w badaniach naukowych, kompilacja danych 
statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja da-
nych statystycznych dotyczących badań medycznych, kompi-
lacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych 
baz danych, kompilacja informacji do komputerowych baz 
danych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kompu-
terowych baz danych, kompilacja informacji statystycznych, 
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Interne-
cie, kompilacja komputerowych baz danych, kompilacja list 
adresowych, kompilacja list potencjalnych klientów, kompila-
cja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji doty-
czących dynamiki rynku, kompilacja rejestrów dotyczących 
eksporterów, kompilacja rejestrów dotyczących importerów, 
kompilacja zindeksowanych adresów, kompilowanie i syste-

matyzowanie informacji w bankach danych, komputerowe 
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe prze-
twarzanie danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje dotyczące 
przygotowania gospodarczych danych statystycznych, kon-
sultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, 
kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, kontrola 
zapasów magazynowych, monitorowanie poziomu sprzeda-
ży dla osób trzecich, nabywanie informacji handlowych, naby-
wanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
działalności spółki, nabywanie informacji w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczących statusu firmy, opracowywanie 
biznesowych danych statystycznych, opracowywanie infor-
macji o firmie, opracowywanie informacji gospodarczych, 
opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie in-
formatorów gospodarczych, opracowywanie informatorów 
handlowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publi-
kacji w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, 
opracowywanie rejestrów handlowych, opracowywanie sta-
tystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, 
opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlo-
wych, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywa-
nie statystyk gospodarczych, opracowywanie statystyk han-
dlowych, opracowywanie statystyk w zakresie korzystania 
z opieki zdrowotnej, prowadzenie dokumentacji i rejestrów 
dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, prowadzenie 
osobistych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie re-
jestrów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów 
[dla osób trzecich], prowadzenie rejestru certyfikowanych pro-
fesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, prowadzenie 
rejestru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie re-
jestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru 
profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie reje-
stru ras psów, prowadzenie rejestru ras zwierząt, przetwarza-
nie danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie da-
nych w celu gromadzenia danych do celów działalności go-
spodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, przygotowanie spisów inwentarza, 
skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu inwen-
tarza, skomputeryzowana kompilacja list zamówień, skompu-
teryzowana kompilacja indeksów klientów, skomputeryzowa-
na kontrola spisu inwentarza, skomputeryzowana weryfikacja 
danych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, 
skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowa-
ne przygotowanie spisu inwentarza, skomputeryzowane usłu-
gi w zakresie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane 
zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie 
danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skompu-
teryzowane zarządzanie zapasami, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporzą-
dzanie informacji statystycznych dotyczących działalności go-
spodarczej, sporządzanie statystyk, sporządzanie statystyk 
politycznych, statystyczne badania biznesowe, statystyczne 
badania rynkowe, statystyczne zestawienia, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, systematyzowa-
nie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie 
komputerowych baz danych, tworzenie list potencjalnych 
klientów, tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, two-
rzenie rejestrów dotyczących importerów, udostępnianie biz-
nesowych informacji statystycznych, usługi biurowe dla elek-
tronicznego operowania danymi, usługi biurowe dla elektro-
nicznego zestawiania danych, usługi biurowe dla elektronicz-
nego gromadzenia danych, usługi doradcze związane z elek-
tronicznym przetwarzaniem danych, usługi doradcze związa-
ne z przetwarzaniem danych, usługi elektronicznego zarzą-
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dzania zapasami, usługi informacyjne w zakresie przetwarza-
nia danych, usługi komputerowego gromadzenia danych 
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców de-
talicznych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, 
usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi 
obejmujące transkrypcję danych statystycznych, usługi obej-
mujące tworzenie danych statystycznych, usługi prowadzenia 
ewidencji udziałowców, usługi przeglądu prasy, usługi prze-
twarzania danych, usługi przetwarzania danych on-line, usługi 
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi prze-
twarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi prze-
twarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi przetwarzania 
danych w trybie on-line, usługi w zakresie przetwarzania da-
nych, usługi w zakresie statystycznych informacji bizneso-
wych, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi w zakre-
sie zarządzania inwentarzem, usługi w zakresie zarządzania 
inwentarzem części i komponentów świadczone na rzecz 
wytwórców i dostawców, usługi wprowadzania danych, usłu-
gi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie dokumen-
tów dla osób trzecich, usługi zarządzania bazami danych, usłu-
gi zarządzania danymi, weryfikacja przetwarzania danych, 
wprowadzanie i przetwarzanie danych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach informatycznych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zarządzanie aktami finansowymi, zarządzanie bazami danych, 
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarzą-
dzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, zbieranie biznesowych danych statystycz-
nych, zbieranie danych dotyczących działalności gospodar-
czej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, zdobywanie statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], ze-
stawianie danych w komputerowych bazach danych, zesta-
wianie katalogów biznesowych on-line, zestawienia staty-
styczne, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodar-
czej lub celów handlowych], analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza rynków zbóż, 
badania rynkowe, usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, administrowanie przedsiębiorstwem w za-
kresie metod statystycznych, agencje informacji handlowej, 
agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji doty-
czących działalności gospodarczej, na przykład marketingu 
lub danych demograficznych], aktualizacja informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej w komputerowej bazie da-
nych, analiza cen, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analiza da-
nych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań ryn-
ku, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, 
analiza marketingowa nieruchomości, analiza ocen dotyczą-
cych zarządzania działalnością gospodarczą, analiza położenia 
(stanu) firmy, analiza systemów zarządzania działalnością go-
spodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza trendów 
marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analiza zarzą-
dzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizowanie 
reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy bizne-
sowe rynków, analizy danych badań rynkowych, analizy eko-
nomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funk-
cjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy i raporty staty-
styczne, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy 
prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, 
analizy rynku, analizy statystyk handlowych, analizy w zakresie 
marketingu, badania biznesowe, badania dla celów działalno-
ści gospodarczej, badania dotyczące cen, badania dotyczące 
działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, bada-
nia dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące in-
formacji biznesowych, badania działalności gospodarczej i ba-

dania rynkowe, badania ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, badania i analiza w dziedzinie manipulacji ryn-
kowych, badania i analizy rynkowe, badania i ankiety w zakre-
sie działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, badania konsumenckie, bada-
nia marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfu-
meryjnych i produktów do pielęgnacji urody, badania opinii 
publicznej, badania projektów dotyczących działalności go-
spodarczej, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, ba-
dania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach 
publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o wi-
dzach telewizyjnych, badania rynku do celów reklamowych, 
badania rynku i analizy biznesowe, badania rynku i badania 
marketingowe, doradztwo w zakresie badań rynku, doradz-
two w zakresie analizy biznesowej, biznesowe oceny i wyceny 
w sprawach handlowych, badanie działalności gospodarczej 
i rynku, badania w zakresie zysków, badania w zakresie wyszu-
kiwania informacji handlowych, badania w zakresie wydajno-
ści działalności gospodarczej, badania statystyczne przedsię-
biorstw, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ba-
dania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w za-
kresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej 
i usługi doradcze, badania w zakresie reklamy, badania w za-
kresie wizerunku korporacyjnego, dostarczanie danych bizne-
sowych w formie list mailingowych, dostarczanie danych do-
tyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostar-
czanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji 
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie infor-
macji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie 
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen 
pokoi hotelowych, dostarczanie informacji w dziedzinie zarzą-
dzania czasem, dostarczanie skomputeryzowanych danych 
statystycznych, dostarczanie skomputeryzowanych danych 
w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie skompute-
ryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, ekonomiczne prognozy, gromadzenie informa-
cji dotyczących badań rynku.

(210) 514134 (220) 2020 05 31
(731) MOSZUMAŃSKI MACIEJ EKODUKT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKODUKT

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo lądowe, budownictwo.

(210) 514528 (220) 2020 06 08
(731) ZIÓŁKOWSKA ANNA, Paszków
(540) (znak słowny)
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(540) COVITSWISS
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje do celów leczni-
czych, żywność dietetyczna, suplementy dla ludzi i zwierząt 
domowych.

(210) 514549 (220) 2020 06 09
(731) CHOJNACKA-GAJDZIK AGNIESZKA KOMINPROFIL, 

Przeczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KominProfil

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, napra-
wy i konserwacja.

(210) 515588 (220) 2020 07 06
(731) ROMANOWSKI JAROSŁAW ROMANOWSKI GROUP, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUBITEC

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, two-
rzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze 
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, 
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapo-
biegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barw-
niki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne i weterynaryjne, 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, 37 dezynfekcja.

(210) 515649 (220) 2020 07 07
(731) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aflopark KSAWERÓW PABIANICE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.01
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym,  
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.

(210) 515672 (220) 2020 07 07
(731) SIMBOROWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 17.03.02, 20.07.02, 24.15.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, analiza informacji w zakresie działal-
ności gospodarczej, automatyczne przetwarzanie danych, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie infor-
macji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie 
skomputeryzowanych danych w zakresie działalności go-
spodarczej, elektroniczne przetwarzanie danych, fotokopio-
wanie, gromadzenie danych, gromadzenie danych [dla osób 
trzecich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzy-
stywanych w transmisjach elektronicznych, gromadzenie 
i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, groma-
dzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadze-
nie informacji handlowych, gromadzenie informacji w reje-
strach komputerowych, gromadzenie statystyk w zakresie 
działalności gospodarczej, informacja handlowa [działalność 
gospodarcza], informacja i badania w zakresie działalności 
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, infor-
macja w sprawach działalności gospodarczych, kompilacja 
danych dla osób trzecich, kompilacja danych statystycznych 
dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja i systematyzacja 
danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompila-
cja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja 
informacji i ich wprowadzanie do komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, kompilacja komputerowych baz danych, kompilowa-
nie i systematyzowanie informacji w bankach danych, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), kompu-
terowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie 
bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, kopio-
wanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób 
trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, nabywa-
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nie informacji handlowych, nabywanie informacji o działal-
ności gospodarczej dotyczących działalności spółki, naby-
wanie informacji w zakresie działalności gospodarczej doty-
czących statusu firmy, obróbka tekstów, opracowywanie 
informacji gospodarczych, opracowywanie informacji han-
dlowych, opracowywanie informacji o firmie, opracowywa-
nie informatorów gospodarczych, opracowywanie katalo-
gów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci kompu-
terowej lub Internecie, opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, opracowywanie rejestrów 
handlowych, powielanie [kopiowanie] dokumentów, po-
wielanie dokumentów, powielanie dokumentów [usługi fo-
tokopiowania dokumentów], procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem 
komputera, procedury administracyjne związane ze składa-
niem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub kompu-
tera, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadze-
nie rejestru informacji, przepisywanie zapisów stenograficz-
nych, przeprowadzanie badań w zakresie działalności go-
spodarczej, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych 
dla firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie wyni-
ków badań dotyczących działalności gospodarczej, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, skom-
puteryzowana edycja tekstów, skomputeryzowana weryfi-
kacja danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, 
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi 
w zakresie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane 
zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządza-
nie danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, 
sporządzanie dokumentów, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, transkrypcja, transkryp-
cja danych, transkrypcja nagranych komunikatów, trans-
krypcja wiadomości, tworzenie komputerowych baz da-
nych, udostępnianie informacji na temat działalności gospo-
darczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności go-
spodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci ka-
blowych lub innych form przekazu danych, usługi admini-
stracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje 
z prawnikiem, usługi biurowe dla elektronicznego groma-
dzenia danych, usługi biurowe dla elektronicznego opero-
wania danymi, usługi biurowe dla elektronicznego zesta-
wiania danych, usługi doradcze odnoszące się do zamawia-
nia materiałów piśmiennych, usługi doradcze związane 
z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi doradcze 
związane z przetwarzaniem danych, usługi dotyczące bada-
nia i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usłu-
gi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi 
przetwarzania danych, usługi przetwarzania danych on-line, 
usługi przetwarzania danych w trybie on-line, usługi repro-
graficzne, usługi stenograficzne, usługi w zakresie powiela-
nia [kopiowania], usługi w zakresie przetwarzania danych, 
usługi w zakresie stenografii, usługi w zakresie transkrypcji, 
usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi w zakresie 
zamówień na rzecz osób trzecich, usługi wprowadzania da-
nych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowa-
nie dokumentów dla osób trzecich, usługi zarządzania baza-
mi danych, usługi zarządzania danymi, weryfikacja przetwa-
rzania danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wy-
najem fotokopiarek, wynajem maszyn lub urządzeń biuro-
wych, wynajem sprzętu biurowego, wynajem urządzeń 
biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
fotokopiarek, wypożyczanie wyposażenia biurowego 

w obiektach do co-workingu, wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
dania kopiowania dokumentów, zarządzanie bazami da-
nych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, 
zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie 
przetwarzaniem danych, zbieranie danych dotyczących 
działalności gospodarczej, zbieranie i analizy informacji i da-
nych związanych z zarządzaniem działalnością gospodar-
czą, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, 
42 dekodowanie danych, digitalizacja dokumentów, digitali-
zacja dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i ob-
razów, kodowanie obrazu cyfrowego, kodowanie wiado-
mości, kompresja cyfrowa komputerowych danych, kom-
presja danych do elektronicznego przechowywania, kon-
wersja danych elektronicznych, konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z for-
my fizycznej na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, kon-
wersja tekstu na format cyfrowy, konwertowanie wieloplat-
formowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, 
skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych 
na elektroniczne], szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytel-
nianie informacji, wiadomości i danych, transfer danych do-
kumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, 
usługi deszyfrowania danych, usługi szyfrowania danych, 
usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, 45 ba-
dania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, bada-
nia prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach są-
dowych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja in-
formacji prawnych, licencjonowanie baz danych [usługi 
prawne], licencjonowanie komputerów, licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie 
materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie 
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi praw-
ne], licencjonowanie programów komputerowych, licencjo-
nowanie technologii, licencjonowanie w zakresie badań 
i rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich, organizowanie świadczenia usług prawnych, po-
rady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w pro-
cedurach prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, 
świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnia-
nie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednic-
twem strony internetowej, udostępnianie informacji w dzie-
dzinie własności intelektualnej, udzielanie informacji doty-
czących usług prawnych, udzielanie informacji na temat 
agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie infor-
macji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie 
informacji sądowych, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwoka-
tów, usługi asystentów prawnych, usługi doradcze w zakre-
sie prawa, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
usługi monitorowania prawnego, usługi notarialne, usługi 
notariuszy, usługi prawne świadczone w związku z procesa-
mi sądowymi, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi prawne związane z two-
rzeniem i rejestracją firm, usługi radców prawnych, usługi 
rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie badań i dochodzeń 
prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi wsparcia prawnego, uwierzytelnianie do-
kumentów prawnych, wsparcie wspomagane komputero-
wo w zakresie sporów sądowych.
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(210) 515712 (220) 2020 07 08
(731) KATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOI NOI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dzie-
cięca, odzież dla niemowląt, bielizna, bluzki, bluzy, buty, 
konfekcja odzieżowa, koszule, okrycia wierzchnie, spodnie, 
spodenki, spódnice, sukienki, swetry, szale, szlafroki, t-shirty, 
odzież wodoodporna, kostiumy kąpielowe i ubiory plażowe, 
gimnastyczne, paski odzieżowe, sportowe, wyroby poń-
czosznicze, kurtki, spodnie, koszulki, kamizelki, dresy, spor-
towe wyroby pończosznicze, odzież kąpielowa, marynarki, 
dziewiarstwo, bielizna przeciwpotowa, odzież sportowa, 
wyroby pończosznicze, legginsy, płaszcze, nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, skarpety, getry, gorsety, peleryny, garson-
ki, topy, body, apaszki, szaliki, opaski przeciwpotne, chusty 
jako odzież, pareo, tuniki plażowe, tuniki, nauszniki, śliniaki 
niepapierowe, body.

(210) 515814 (220) 2020 07 09
 (310) 018179097 (320) 2020 01 10 (330) EM
(731) I A OÜ, Tallinn, EE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKEO

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, karty inteligentne [karty 
z układem scalonym], 36 usługi finansowe, pieniężne i ban-
kowe, bankowość on-line, bankowość internetowa, usługi 
bankowości elektronicznej, międzynarodowe usługi ban-
kowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatni-
cze, usługi transakcji finansowych on-line, przetwarzanie 
płatności elektronicznych, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, usługi w zakresie rachunków bieżących, usłu-
gi związane z kartami płatniczymi, usługi dotyczące kart 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektro-
nicznych kart płatniczych, usługi finansowe dotyczące wy-
dawania kart bankowych i kart debetowych, usługi przele-
wów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, obsługa 
kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie płatności do-
konanych za pomocą kart debetowych, handel walutami 
i wymiana walut, usługi finansowe związane z walutami 
cyfrowymi, wymiana wirtualnej waluty, usługi przelewu 
waluty wirtualnej, usługi maklerskie dotyczące rynków pa-
pierów wartościowych, usługi maklerskie na rynkach finan-
sowych, usługi finansowe w zakresie papierów wartościo-
wych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, 
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
faktoring, informacja finansowa, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie finansów, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja 
bonów wartościowych.

(210) 516188 (220) 2020 07 20
(731) KORS MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) czosndog
(510), (511) 30 kanapki z parówką [hot dog], tosty, tosty 
z chleba, kanapki tostowe opiekane, tostowe opiekane ka-
napki z serem, bagietki, bagietki z nadzieniem, chleb czosn-

kowy, ciasto śniadaniowe, kruche ciasto, ciasto na wypieki, 
ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na pizzę, ciasto 
na chleb.

(210) 516247 (220) 2020 07 21
(731) DRUCHKIV BOGDAN, Kosów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEW FILTER TUBES

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń i produkty tytoniowe (w tym substy-
tuty tytoniu), artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachet-
nego, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły 
do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów elektro-
nicznych, bibułki papierosowe, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, elektroniczne fajki do tytoniu, gilzy pa-
pierosowe, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, kartridże do papierosów elektro-
nicznych, lufki do papierosów, melasa ziołowa [zamienniki 
tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły 
dla palaczy, papierosy elektroniczne, papierosy (filtry do -), 
papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania -), papierosy 
mentolowe, papierosy (ustniki -), pojemniki na tytoń i humi-
dory, popielniczki dla palaczy, przybory dla palaczy, tytoń 
luzem, do zwijania i do fajek, waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapalniczki 
dla palaczy.

(210) 516275 (220) 2020 07 21
(731) GRANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi doradztwa finansowego, udzielanie 
pożyczek, udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, 
udzielanie pożyczek pod zastaw samochodu, udzielanie po-
życzek na zakup samochodu, usługi ubezpieczenia, działal-
ność finansowa.

(210) 516283 (220) 2020 07 21
(731) GRANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRANTIS
(510), (511) 36 usługi doradztwa finansowego, udzielanie 
pożyczek, udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, 
udzielanie pożyczek pod zastaw samochodu, udzielanie po-
życzek na zakup samochodu, usługi ubezpieczenia, działal-
ność finansowa.
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(210) 516355 (220) 2020 07 23
(731) ARTITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -14 TRADYCYJNY SMAK

(531) 26.01.16, 24.17.07, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
43 usługi restauracyjne.

(210) 516431 (220) 2020 07 24
(731) ALCHEM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BIOTECTUM
(510), (511) 9 sprzęt, urządzenia, aparatura laboratoryj-
na, oprzyrządowanie laboratoryjne, aparatura i przyrządy 
do chemii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa środków sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, 42 badania chemicz-
ne, analizy chemiczne, badania naukowe, prace badawczo-
-naukowe.

(210) 516502 (220) 2020 07 27
(731) MLV18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, antyperspiranty [przybory to-
aletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów ko-
smetycznych, błyszczyki do ust, chusteczki dla niemowląt 
nasączone preparatami do czyszczenia, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, ma-
ski kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, odżywki 
do włosów, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do depilacji, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
preparaty do samoopalania [kosmetyki], zestawy kosmety-
ków, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty 
odświeżające oddech do higieny osobistej, szampony, 5 su-
plementy diety, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, 
bandaże opatrunkowe, plastry, antybakteryjne środki do my-
cia rąk, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, białkowe 
suplementy diety, czopki, herbata lecznicza, kleje do pro-
tez dentystycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 

farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki przeciwbólowe, tampony, 
woda termalna, zioła lecznicze, 35 reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie 
reklam, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek.

(210) 516503 (220) 2020 07 27
(731) MLV18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, antyperspiranty [przybory to-
aletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów ko-
smetycznych, błyszczyki do ust, chusteczki dla niemowląt 
nasączone preparatami do czyszczenia, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, ma-
ski kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, odżywki 
do włosów, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do depilacji, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
preparaty do samoopalania [kosmetyki], zestawy kosmety-
ków, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty 
odświeżające oddech do higieny osobistej, szampony, 5 su-
plementy diety, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, 
bandaże opatrunkowe, plastry, antybakteryjne środki do my-
cia rąk, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, białkowe 
suplementy diety, czopki, herbata lecznicza, kleje do pro-
tez dentystycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki przeciwbólowe, tampony, 
woda termalna, zioła lecznicze, 35 reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie 
reklam, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek.

(210) 516555 (220) 2020 07 29
(731) DEMCZYŃSKA SYLWIA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HABUD

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08, 
26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny 
kosztów, analiza inwestycyjna, doradztwo i analiza finansowa, 
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sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, 37 budow-
nictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, bu-
dowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, napra-
wy podwodne, nadzór budowlany, naprawa pomp, naprawy 
podwodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi budow-
lane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, meliora-
cyjnego i specjalistycznego, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi drenażowe, drenaż gruntu, 
budowa fundamentów pod tamy, budowa infrastruktury wod-
no-lądowej, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, bu-
dowa śluz, budowa systemów odwadniających, budowa tam, 
budownictwo wodno - lądowe, budownictwo wodno-lądowe 
w zakresie nawadniania, czyszczenie przepustów, doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej (usługi budowlane), in-
stalacja i naprawa ochrony przeciwpowodziowej, instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń do nawadniania, instalacja sys-
temów do gromadzenia, odprowadzania, zbierania wody desz-
czowej, instalacja zbiorników na wodę deszczową, konserwacja 
i naprawa kanałów deszczowych, konsultacje budowlane, ma-
lowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, 
nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów 
inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany zakresie projek-
tów inżynierii wodno-lądowej, nadzorowanie budownictwa 
podwodnego, naprawa i konserwacja zbiorników zasobniko-
wych, zabezpieczanie przed korozją, wznoszenie rusztowań, 
szalunków do budownictwa lądowo-wodnego, usługi inży-
nierii wodno-lądowej w zakresie budownictwa podwodnego, 
usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wod-
no-lądowej, usługi budownictwa wodno-lądowego, podwod-
ne prace budowlane i konstrukcyjne, obróbka przeciw korozyj-
na, naprawy lub konstrukcja zbiorników zasobnikowych, usługi 
wbijania pali, naprawy podwodne, pompowanie i oczyszczanie 
szamb, usługi instalacyjne w zakresie obiektów inżynierii wod-
no-lądowej, czyszczenie, naprawy i konserwacja obiektów inży-
nierii wodno-lądowej, remonty maszyn, zabezpieczenie przed 
korozją, usługi zabezpieczenia przed korozją, usługi w zakresie 
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, 42 badania techniczne, badania geologiczne, ba-
dania w dziedzinie budownictwa, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, analizy wody, usługi architektoniczne, 
badania dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze w za-
kresie hydrogeologii, doradztwo techniczne, projektowanie 
techniczne, opracowywanie projektów technicznych, usługi 
opracowania projektów technicznych, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, badania i opracowanie projektów 
technicznych, opracowanie projektów technicznych w dzie-
dzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, doradztwo techniczne w dzie-
dzinie nauk o środowisku, usługi doradztwa technicznego 
w dziedzinie inżynierii budowlanej i wodno-lądowej, przygo-
towywanie raportów związanych z opracowaniami projektów 
technicznych z projektami budowlanymi, wykonanie analiz 
chemicznych i biologicznych, analiza próbek geologicznych, 
opracowywanie i ocena analiz chemicznych, usługi w zakre-
sie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy chemicznej 
do wykorzystania w projektowaniu, badania i analizy tech-
niczne, ekspertyzy inżynieryjne, opinie techniczne, doradztwo 
budowlane, prace badawczo - rozwojowe, usługi badawczo - 
rozwojowe związane z budownictwem, usługi badawcze zwią-
zane z budownictwem, przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
usługi projektowania, projektowanie konstrukcji, projektowanie 
budowlane, projektowanie budynków przemysłowych, pro-
jektowanie produktów inżynieryjnych, usługi opracowywania 
projektów technicznych, projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, projektowanie systemów inżynierii budowla-
nej, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, ba-
dania i opracowywania projektów technicznych, doradztwo 

w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, usługi projekto-
wania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, projektowanie ro-
bót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą 
powodziową, prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źró-
deł energii, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, opraco-
wywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, sporządzanie ekspertyz 
technicznych, ekspertyzy geologiczne, opracowywanie projek-
tów budowlanych, usługi kontroli jakości wody, usługi projek-
towania, usługi projektowania hydrotechnicznego i melioracyj-
nego, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie 
techniczne i doradztwo, usługi projektowania na zamówienie, 
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, opraco-
wywanie projektów technicznych (budowlanych), usługi w za-
kresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, ekspertyzy 
w zakresie technologii, usługi w zakresie ekspertyz technolo-
gicznych, tworzenie map do planów zagospodarowania prze-
strzennego, opracowywanie i tworzenie dokumentów normali-
zacyjnych, certyfikacyjnych, homologacyjnych i kontrolno - po-
miarowych oraz operatów wodno - prawnych, wykonywanie 
ekspertyz inżynieryjnych dotyczących ochrony przeciwpowo-
dziowej, rozwoju małej retencji, przeciwdziałania suszy, wykony-
wanie aprobat technicznych, usługi projektowania map, usługi 
naukowe i techniczne, wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych 
i projektów technicznych, usługi w zakresie architektury.

(210) 516875 (220) 2020 08 06
(731) SOBCZYK KAMIL APS PORTAL, Będzin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi doradztwa w zakresie planowania tre-
ningów dla adeptów zajęć sportowych i zawodników spor-
towych, 44 usługi w zakresie analizy stanu zdrowia zawodni-
ków sportowych w odniesieniu do ich rozwoju biologiczne-
go, usługi w zakresie analizy sprawności psycho - ruchowej.

(210) 516876 (220) 2020 08 06
(731) SOBCZYK KAMIL APS PORTAL, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANALIZA POTENCJAŁU SPORTOWEGO
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(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi doradztwa w zakresie planowania tre-
ningów dla adeptów zajęć sportowych i zawodników spor-
towych, 44 usługi w zakresie analizy stanu zdrowia zawodni-
ków sportowych w odniesieniu do ich rozwoju biologiczne-
go, usługi w zakresie analizy sprawności psycho - ruchowej.

(210) 516953 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYK EFEKT

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt,pasza lecznicza 
dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla świń, 
pasza dla koni, ziarna zbóż.

(210) 516954 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO GOLWIT

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż.

(210) 516956 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMAWIT MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA 

MINERALNA

(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż.

(210) 516973 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BYDŁO BIOTIN

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż.

(210) 516999 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO OPTI

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż.

(210) 517085 (220) 2020 08 13
(731) AKCES BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terzo

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 19 ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe słupy 
ogrodzeniowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, pergole 
niemetalowe, domki ogrodowe niemetalowe, namioty ogro-
dowe niemetalowe [szkielety], 20 meble ogrodowe, ławki, 
ławki ogrodowe, 21 artykuły ogrodnicze, donice na rośliny, 
kosze na kwiaty i na rośliny.

(210) 517173 (220) 2020 08 14
(731) FOLLY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLLY Nailsroom

(531) 26.04.19, 26.04.22, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.25

(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, brokat 
do paznokci, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 



26 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2020

skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do wło-
sów, środki do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, maski 
kosmetyczne, mydła, preparaty fitokosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, rzęsy sztucz-
ne, sztuczne paznokcie, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, zmy-
wacze do paznokci, żele do wybielania zębów, 44 depilacja 
woskiem, fryzjerstwo, manicure, masaż, przekłuwanie ciała, 
salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
solariów, usługi wizażystów.

(210) 517188 (220) 2020 08 17
(731) GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 26.04.16, 26.04.22, 23.05.05, 23.05.11, 27.05.05, 
27.05.11, 27.05.17, 03.07.17

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

(210) 517222 (220) 2020 08 17
(731) POZNAŃSKI PIOTR MASKET, Skoków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hOKU

(531) 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki, 
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety trans-
portowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, 
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe ele-
menty z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane 
do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel (prócz bielizny 
pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 42 wzornictwo prze-
mysłowe, projektowanie wnętrz.

(210) 517229 (220) 2020 08 18
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Bankier

(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 517238 (220) 2020 08 18
(731) KOŃCZYŃSKA AGNIESZKA KAZUMI, Miałkówek
(540) (znak słowny)
(540) Kazumi
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych, usługi marketingowe, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, udzielanie infor-
macji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, 
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produk-
tów kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów ko-
smetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, 44 doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielę-
gnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody, ga-
binety pielęgnacji skóry, informacje dotyczące masażu, ma-
saż, masaże, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, pielęgnacja 
stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony 
piękności, świadczenie usług przez salony piękności, udzie-
lanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące urody, 
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, 
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, manicu-
re, usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie makijażu, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania maki-
jażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi pielęgnacji stóp, medyczna pielęgnacja stóp, usługi 
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi 
salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi zabiegów ko-
smetycznych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne, zabiegi 
pielęgnacji urody, zabiegi higieniczne dla ludzi, konsultacje 
medyczne, poradnictwo medyczne, świadczenie usług me-
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dycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi w zakresie 
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], lase-
rowe usuwanie żylaków, usuwanie laserowe pajączków na-
czyniowych, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, usługi laserowego usuwania 
owłosienia, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-
sów, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi 
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera.

(210) 517239 (220) 2020 08 18
(731) KOŃCZYŃSKA AGNIESZKA KAZUMI, Miałkówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KazumI

(531) 28.03.99, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi marketin-
gowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie 
produktów do celów reklamowych, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowa-
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, 
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich pro-
duktów kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnic-
two handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, 
44 doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena 
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, informacje 
dotyczące masażu, masaż, masaże, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, 
pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, świadczenie 
usług przez salony piękności, udzielanie informacji o uro-
dzie, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradztwa 
w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego ma-
kijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi konsulta-
cyjne dotyczące pielęgnacji urody, manicure, usługi mani-
cure i pedicure, usługi w zakresie makijażu, usługi doradz-

twa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi 
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi 
pielęgnacji stóp, medyczna pielęgnacja stóp, usługi pielę-
gnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi sa-
lonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi pielęgnacji urody, zabiegi higieniczne dla ludzi, kon-
sultacje medyczne, poradnictwo medyczne, świadczenie 
usług medycznych, doradztwo medyczne w zakresie 
dermatologii, usługi medyczne w zakresie leczenia skó-
ry, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez 
uzdrowisko [spa], laserowe usuwanie żylaków, usuwanie 
laserowe pajączków naczyniowych, kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
usługi laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciąga-
nia skóry za pomocą lasera.

(210) 517251 (220) 2020 08 18
(731) SIEDLIŃSKI TOMASZ RARE EVERYWHERE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rareeverywhere

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 517252 (220) 2020 08 18
(731) GÓRA BEATA S.P.P., Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SFERA PUPILA

(531) 02.09.01, 03.06.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna takich pro-
duktów jak: karma dla królików, karma dla psów, karma dla 
gryzoni, karma dla ptaków, karma dla koni, karma dla ryb, 
karma dla kotów, karma dla zwierząt domowych, karma dla 
ptaków domowych, napoje dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, 
pokarm i karma dla zwierząt domowych.

(210) 517259 (220) 2020 08 18
(731) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cellfast
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(531) 05.03.13, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 ostrza i żyłki do kosiarek, kosiarki, 8 kosiarki 
ogrodowe ręczne, narzędzia o napędzie ręcznym, narzę-
dzia do ręcznego niszczenia chwastów, noże ogrodnicze 
do przycinania roślin, nożyce ogrodnicze, przycinacze 
do drzew, sekatory, siekiery, narzędzia ręczne dla ogrod-
nictwa, 11 instalacje automatyczne do podlewania i na-
wadniania kwiatów i roślin, instalacje i urządzenia klima-
tyzacyjne, wyciągi kominowe, lampiony, ogrodowe lampy 
oświetleniowe, instalacje wentylacyjne, armatura do regu-
lacji urządzeń i przewodów wodnych lub gazowych, rury 
kotłowe centralnego ogrzewania, wężownice jako części 
instalacji grzewczych i chłodniczych, zawory termosta-
tyczne, zaślepki do grzejników, instalacje wodociągowe, 
zraszacze automatyczne ogrodowe, aparatura i urządze-
nia chłodnicze, w tym chłodnice do pieców, wymienni-
ki ciepła, kanały kominowe, 17 armatura niemetalowa 
do przewodów powietrza, węże do chłodnic, niemetalo-
we rury, niemetalowe złączki do rur, niemetalowe osłony 
do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki 
do rur, folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, 
materiały izolacyjne, liny gumowe, armatura niemetalowa 
do przewodów sprężonego powietrza, armatura nieme-
talowa do przewodów wody, węże brezentowe, uszczelki 
do cylindrów, izolacyjne folie metalowe, kauczuk ciekły 
[depolimeryzowany], kauczuk syntetyczny, lateks, pier-
ścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, podkładki 
z gumy lub fibry, uszczelki do połączeń, związki chemicz-
ne do uszczelniania przecieków, wypełnienia do złączy 
rozprężnych, roztwór kauczukowy, zbrojenia niemetalowe 
do rur, surowa lub półprzetworzona guma, taśmy izolacyj-
ne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyj-
ne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, włókna 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, uszczelki, 
materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do po-
łączeń, pierścienie uszczelniające, materiały na uszczelnie-
nia okien i drzwi, substancje do izolacji przeciw wilgoci 
w budynkach, uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia 
do złącz rozprężnych, materiały do wypychania z gumy 
lub z tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, za-
wory z kauczuku naturalnego lub z fibry, giętkie przewody 
niemetalowe, węże do podlewania, 21 zraszacze do pod-
lewania kwiatów i roślin, zraszacze do węży ogrodowych, 
dysze do węży zraszających, donice, przyrządy do podle-
wania, spryskiwacze, zraszacze, podpórki na kwiaty, ręka-
wice do ogrodnictwa, doniczki, 35 prowadzenie sklepów 
i hurtowni z materiałami chemicznymi, budowlanymi, 
ogrodniczymi i wyrobami z tworzyw sztucznych (usługi 
zarządzania), dystrybucja materiałów reklamowych, or-
ganizowanie wystaw i pokazów towarów, promowanie 
sprzedaży, badanie rynku, analizy kosztów, analizy ryn-
kowe, audyt, badania marketingowe, oferowanie w me-
diach produktów, oferowanie w mediach produktów dla 
detalicznego handlu, handlowe wyceny, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
outsourcing, pokazy towarów, usługi porównywania cen, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama bil-
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania 
licencji na towary i usługi dla osób trzecich, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 517264 (220) 2020 08 18
(731) FACI CORPORATE S.p.A., Genua, IT
(540) (znak słowny)

(540) ZINASTOL
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w przemyśle 
i nauce, produkty chemiczne stosowane w fotografii, środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, substancje chemiczne 
do użytku w przetwarzaniu gumy naturalnej, substancje 
chemiczne do użytku w produkcji kauczuku syntetyczne-
go, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki 
chemiczne stosowane w leśnictwie, żywice syntetyczne 
w stanie surowym, tworzywa w stanie surowym, tworzy-
wa sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, nieprze-
tworzone żywice sztuczne i syntetyczne, środki chemiczne 
do użytku w obróbce powierzchni metalowych, dodatki 
chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków, środki 
chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, en-
zymy do stosowania w produkcji nutraceutyków, nawozy, 
mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania 
metali, preparaty do lutowania, produkty chemiczne do kon-
serwowania żywności, środki garbujące, kleje przeznaczone 
dla przemysłu, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, miesza-
niny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa łącznie 
z paliwem silnikowym, paliwo oświetleniowe, świece i knoty 
do oświetlenia.

(210) 517265 (220) 2020 08 18
(731) FACI CORPORATE S.p.A., Genua, IT
(540) (znak słowny)
(540) CANASTOL
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w przemyśle 
i nauce, produkty chemiczne stosowane w fotografii, środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, substancje chemiczne 
do użytku w przetwarzaniu gumy naturalnej, substancje 
chemiczne do użytku w produkcji kauczuku syntetyczne-
go, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki 
chemiczne stosowane w leśnictwie, żywice syntetyczne 
w stanie surowym, tworzywa w stanie surowym, tworzy-
wa sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, nieprze-
tworzone żywice sztuczne i syntetyczne, środki chemiczne 
do użytku w obróbce powierzchni metalowych, dodatki 
chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków, środki 
chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, en-
zymy do stosowania w produkcji nutraceutyków, nawozy, 
mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania 
metali, preparaty do lutowania, produkty chemiczne do kon-
serwowania żywności, środki garbujące, kleje przeznaczone 
dla przemysłu, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, miesza-
niny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa łącznie 
z paliwem silnikowym, paliwo oświetleniowe, świece i knoty 
do oświetlenia.

(210) 517282 (220) 2020 08 19
(731) BOOKLIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BOOKLIKES
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i inne, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fonograficzne, 40 drukowanie, wywoły-
wanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i wideo, 
41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia 
pisemne, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usłu-
gi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych, 42 usługi w zakresie technologii informacyj-
nych.
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(210) 517303 (220) 2020 08 19
(731) PROCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imvelo ciepło z natury

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, kolektory 
elektryczne, komórki fotowoltaiczne, instalacje elektryczne, 
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 11 pompy ciepła, 
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do za-
opatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urzą-
dzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyza-
cyjne, kaloryfery elektryczne, lampy elektryczne, aparatura 
i instalacje chłodnicze, instalacje do ogrzewania wodnego, 
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do uzdatnia-
nia wody, urządzenia do suszenia rąk do toalet, instalacje kli-
matyzacyjne.

(210) 517319 (220) 2020 08 20
(731) POKORSKA JUSTYNA, Tuszyn
(540) (znak słowny)
(540) Tiramisu butik
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 517339 (220) 2020 08 20
(731) QUIZIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UD ONE UnitDoseOne

(531) 25.05.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 zautomatyzowane maszyny do pakowania, 
etykietowania, przechowywania, przenoszenia oraz dystry-
bucji produktów, w szczególności produktów farmaceutycz-
nych, 20 modułowe regały do przechowywania produktów, 
w szczególności produktów farmaceutycznych.

(210) 517358 (220) 2020 08 21
(731) SIKORA ŁUKASZ KOWAL POLSKA, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Kowal Polska

(531) 14.07.09, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie kompresorów, sprężarek, przecinarek, agregatów, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego.

(210) 517375 (220) 2020 08 21
(731) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.03
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, zarządzanie rachunkowością, 
zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, zarządzanie programami moty-
wacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone  
on-line w zakresie kosmetyków, środków dezynfekcyjnych, 
suplementów, artykułów spożywczych, napojów, produk-
tów rolnych, artykułów tytoniowych.

(210) 517378 (220) 2020 08 21
(731) KOZŁOWSKA ELŻBIETA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) LOVEART
(510), (511) 16 jednorazowe papierowe pojemniki do mo-
czenia pędzli, jednorazowe papierowe paletki do mieszania 
farb, jednorazowe papierowe szpatułki do nakładania farb, 
jednorazowe papierowe nożyki do nakładania farb, szkicow-
niki, jednorazowe papierowe szpachelki, papierowe paski 
do quillingu, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, materiały drukowane, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych.

(210) 517379 (220) 2020 08 21
(731) KOZŁOWSKA ELŻBIETA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Kaibo
(510), (511) 16 jednorazowe papierowe pojemniki do mo-
czenia pędzli, jednorazowe papierowe paletki do mieszania 
farb, jednorazowe papierowe szpatułki do nakładania farb, 
jednorazowe papierowe nożyki do nakładania farb, szkicow-
niki, jednorazowe papierowe szpachelki, papierowe paski 
do quillingu, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne.
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(210) 517417 (220) 2020 08 24
(731) PYRSZEL URSZULA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIBKA MAMA fitness w ciąży i po porodzie

(531) 02.03.23, 02.07.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, w tym dla kobiet 
w ciąży i po porodzie, kultura fizyczna, usługi związane z pro-
wadzeniem klubów zdrowia, w tym prowadzenie ćwiczeń 
fizycznych, w tym dla kobiet w ciąży i po porodzie, usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi 
trenerskie, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów w zakresie kultury fizycznej i zdrowia, organizowanie 
programów szkoleniowych, organizowanie seminariów 
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, pro-
wadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze spraw-
nością fizyczną, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line 
związanych z odżywianiem, organizowanie konferencji doty-
czących kultury fizycznej i zdrowia, organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowych, usługi wydawnicze, usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji  
on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków i ksią-
żek, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, produkcja nagrań muzycznych, nagrań wideo, nagrań 
audiowizualnych, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 517424 (220) 2020 08 24
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

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

pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towar/ w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sani-
tarną, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 41 ad-
ministrowanie [organizacja] konkursami, konkursy (organi-
zowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizacja konkursów 
edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowa-
nie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko-
wych], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, or-
ganizowanie konkursów, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organi-
zowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie 
konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w In-
ternecie, usługi rozrywkowe związane z konkursami, orga-
nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, 
organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie konfe-
rencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji, 
usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi 
w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w za-
kresie konferencji, prowadzenie wystaw w celach rozrywko-
wych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowa-
dzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywko-
we dostarczane przez Internet, konferencje (organizowanie 
i prowadzenie -), organizacja webinariów, organizacja kon-
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ferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji, przeprowadzanie wywiadów 
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach edukacyjnych.

(210) 517426 (220) 2020 08 24
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) TUBĄDZIN DESIGN DAYS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budow-
nictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki 
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, 
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile nieme-
talowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla 
budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, 
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia nie-
metalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje 
importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzeda-
ży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, 
artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowla-
nych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz-
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla bu-
downictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji 
i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami 
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wy-
robami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną, administrowanie konkur-

sami w celach reklamowych, organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowa-
nych i konkursy promocyjne, 41 administrowanie [organi-
zacja] konkursami, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], organizacja konkursów edukacyjnych, organizo-
wanie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie kon-
kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkur-
sów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie kon-
kursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów 
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośred-
nictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, 
usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowa-
nie spotkań i konferencji, prowadzenie konferencji bizne-
sowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi 
w zakresie konferencji, organizowanie konferencji, usługi 
w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w za-
kresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie 
konferencji, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie 
zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywko-
we dostarczane przez Internet, konferencje (organizowanie 
i prowadzenie -), organizacja webinariów, organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
edukacji, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, or-
ganizowanie spotkań z dziedziny edukacji, przeprowadza-
nie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach 
rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współcze-
snymi osobistościami w celach edukacyjnych.

(210) 517437 (220) 2020 08 24
(731) PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODY WARECKIE 500 lat tradycji

(531) 09.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, dżem 
śliwkowy, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy tru-
skawkowe, marmolady owocowe, marmolada, owoce goto-
wane, przecier jabłkowy, 32 soki, napoje bezalkoholowe.

(210) 517438 (220) 2020 08 24
(731) PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JABŁKA WARECKIE 500 lat tradycji

(531) 09.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 jabłka nieprzetworzone.

(210) 517454 (220) 2020 08 24
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski LAGER

(531) 27.05.01, 03.04.11
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 517467 (220) 2020 08 25
(731) MIĄCZYŃSKI PAWEŁ, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPT Czystość Higiena Dezynfekcja

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handel (zarządzanie w zakresie zamówień 
w -), organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, informacje 
na temat sprzedaży produktów, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, or-
ganizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych planów motywacyjnych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz 
innych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audio-
wizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób 
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-

nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, 
zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa-
ratami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z in-
stalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów.

(210) 517470 (220) 2020 08 25
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) MUSSO
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-
niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelo-
we, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkani-
ny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny 
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, 
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prze-
ścieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki 
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, 
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, 
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubranio-
we, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, 
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny 
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakterio-
statyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla 
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony 
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, 
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem 
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, bielizna sto-
łowa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prze-
ścieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw 
sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, 
obrusy niepapierowe, 35  usługi sprzedaży bez uwzględ-
nienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów tekstyl-
nych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, 
flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny 
osobistej, bielizny stołowej, bielizny pościelowej, bielizny 
wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części garderoby, 
koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako 
bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, 
odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzie-
ży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, 
szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, 
spodni damskich i spódnic, spodni męskich, spodni ogrodni-
czek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycz-
nej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, ręka-
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wic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hi-
permarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą 
katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym 
przez strony internetowe lub telesklepy oraz domy sprze-
daży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji reklamowych, 
badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, 42 badania oraz usługi - badawcze i tech-
niczne, analizy przemysłowe, stylizacja i wzornictwo prze-
mysłowe, projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie 
materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji 
wnętrz.

(210) 517471 (220) 2020 08 25
(731) OLEJNIK ANNA TOM-INWEST, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM-INWEST

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 izolowanie - wykonywanie izolacji z geo-
membran PEHD różnych długości, uszczelnienia - uszczelnie-
nia budowli inżynierskich takich jak: składowiska odpadów, 
budowli hydrotechnicznych (tamy, zapory itp.), zbiorników 
wodnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowo-
dziowych, pionowych i poziomych uszczelnień budynków, 
stacji paliw.

(210) 517479 (220) 2020 08 25
(731) STANECKI DOMINIK UNIVERSAL, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) CZASJONER
(510), (511) 14 czasomierze, chronografy, przyrządy do mie-
rzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, zegarki, 
16 albumy do wklejania, artykuły biurowe, czasopisma, gaze-
ty, kalendarze, katalogi, koperty, książki, notatniki [notesy], pa-
pier, przyrządy do pisania, ramki i stojaki do fotografii, segre-
gatory na luźne kartki, rysunki, szablony [artykuły piśmienne], 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, torby papiero-
we, zakładki do książek, zakładki do stron, 25 odzież, 35 agen-
cje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biz-
nesowe, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie 
patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 

rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, statystycz-
ne zestawienia, telemarketing, tworzenie tekstów reklamo-
wych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie działalności biznesowej, usługi komunika-
cji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi 
public relations, usługi relacji z mediami, usługi umawiania 
spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-
-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo 
zawodowe, dystrybucja filmów, informacja o edukacji, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowania materiałów 
do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [poka-
zy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie 
przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja widowisk, przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany 
edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi 
agencji dystrybucji biletów, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w za-
kresie oświaty, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie.

(210) 517497 (220) 2020 08 25
(731) Toolport GmbH, Norderstedt, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFINAMIOT

(531) 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 6 pawilony metalowe, śledzie do namiotów me-
talowe, metalowe paliki do namiotów, 22 daszki do namio-
tów, torby tekstylne do przechowywania namiotów, namioty 
kempingowe, namioty do upraw, liny do namiotów, namioty 
natryskowe, plandeki, namioty [daszki] dla pojazdów, namio-
ty doczepiane do pojazdów, 35 usługi handlu detalicznego 
namiotami i pawilonami, usługi handlu detalicznego on-line 
namiotami i pawilonami.
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(210) 517534 (220) 2020 08 26
(731) BARANOWSKI PIOTR, Kędzierzyn-Koźle;  

DYSARZ PAULINA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGO CIĘ ZABIJE

(531) 21.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, białkowe 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
18 torby sportowe, torby na odzież sportową, torby pod-
ręczne na odzież sportową, 25 odzież, odzież męska, odzież 
sportowa, odzież dziecięca, odzież damska, spodnie, sukien-
ki damskie, spódnice, kurtki, bluzy sportowe, bluzy dresowe, 
nakrycia głowy, czapki sportowe, czapki bejsbolówki, obu-
wie, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie sporto-
we, obuwie dla mężczyzn, bandany, szaliki, chusty, szale 
na głowę, bielizna, stroje plażowe, skarpety sportowe, kurtki 
sportowe, czapki i czapeczki sportowe, sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], komplety sportowe, staniki sportowe, 
spodnie sportowe, podkoszulki sportowe, stroje sportowe, 
buty treningowe [obuwie sportowe], koszulki z nadrukami, 
koszulki z krótkim rękawem, 28 ciężarki na nadgarstki i kostki 
do ćwiczeń, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone 
w ciężarki, taśmy do ćwiczeń, sztangi do podnoszenia cię-
żarów, artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, 
artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sporto-
we, artykuły sportowe, gry sportowe, piłki do ćwiczeń, pił-
ki do sportów rakietowych, piłki gimnastyczne, platformy 
do ćwiczeń, rękawice bokserskie, skakanki, sprzęt do trenin-
gów sportowych, torby specjalnie przystosowane do sprzę-
tu sportowego, 41 usługi siłowni, usługi siłowni związane 
z kulturystyką, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, 
treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i in-
struktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, 
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi w zakresie treningu 
sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do treningu sportowego, udzielanie informacji związanych 
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony interneto-
wej on-line, udostępnianie informacji dotyczących treningu 
fitness za pomocą portalu on-line, usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów i sprzętu 
treningowego, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, pro-
wadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odży-
wianiem, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 517536 (220) 2020 08 26
(731) KRAJEWSKI ZBIGNIEW OSTAL, Osiek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTAL-ZAUNE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, ogrodzenia balkonowe 
(metalowe -), metalowe ogrodzenia stosowane w pomiesz-
czeniach, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, ogrodzenia 
z metali nieszlachetnych, metalowe materiały na ogrodzenia, 
filary metalowe, profile metalowe, portyki metalowe, gzym-
sy metalowe, drzwi ogrodowe (metalowe obramowania -), 
drzwi metalowe, drzwi i okna metalowe, drzwi (bramy) żalu-
zjowe metalowe, drobne wyroby metalowe, dachy (pokrycia 
-) metalowe, budowlane materiały metalowe, bramy meta-
lowe, barierki metalowe, balustrady metalowe do ogrodzeń, 
balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalowe, 
balkony prefabrykowane [metalowe], artykuły metalowe 
do użytku w budownictwie, elementy drzwiowe metalowe, 
framugi drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, gał-
ki [uchwyty] metalowe, ganki metalowe [konstrukcje], haki 
metalowe, klamki do drzwi metalowe, kratownice metalowe, 
materiały budowlane (metalowe), materiały konstrukcyjne 
metalowe, materiały metalowe dla budownictwa, materiały 
metalowe na rusztowania budowlane, metalowe barierki, 
metalowe cyfry na drzwi, metalowe drobne wyroby, me-
talowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe ele-
menty budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe 
elementy drzwi, metalowe elementy fasadowe, metalowe 
gonty, metalowe łączniki do ogrodzeń, metalowe okucia 
do drzwi, metalowe okucia stolarskie, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, metalowe materiały budowlane, metalowe zakrętki, 
metalowe zamknięcia, metalowe zamki do drzwi, metalowe 
zasuwy do bram, metalowe zasuwy do drzwi, metalowe za-
suwy do zamykania drzwi, metalowe zatrzaski do drzwiczek 
szafek, odlewy metalowe, odrzwia metalowe, okucia meta-
lowe, poręcze metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, metalowe, werandy metalowe [budownictwo], 
zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, zasuwy 
do drzwi metalowe.

(210) 517564 (220) 2020 08 27
(731) MIGROS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jagodnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIGROS TRANSPORT

(531) 01.05.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport towarów.
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(210) 517570 (220) 2020 08 27
(731) GRUPA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA GREEN

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie słoneczne, baterie słoneczne do ce-
lów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego 
ładowania, baterie słoneczne do użytku domowego, 
fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urzą-
dzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, kolektory słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, moduły słoneczne, ogniwa 
słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu krystaliczne-
go, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia foto-
woltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, elektryczne urządzenia 
sterownicze do zarządzania energią, urządzenia do ste-
rowania energią elektryczną, 11 kolektory energii sło-
necznej do ogrzewania, kolektory słoneczne do celów 
grzewczych, kolektory słoneczne z rurowym systemem 
odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele sło-
neczne do stosowania w ogrzewaniu, instalacje grzew-
cze zasilane energią słoneczną, urządzenia grzewcze 
zasilane energią słoneczną, urządzenia wentylacyjne 
zasilane energią słoneczną, 37 instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, in-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja syste-
mów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, 42 opracowywanie sys-
temów do zarządzania energią i prądem, programowa-
nie oprogramowania do zarządzania energią, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do zarządza-
nia energią.

(210) 517576 (220) 2020 08 28
(731) GROCHULSKI MICHAŁ, Zgórsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDY ESTETIC LIPS

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, 44 usługi kosmetyczne, usługi 
medyczne.

(210) 517598 (220) 2020 08 28
(731) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ANGEL concept

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, usługi 
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwięk-
szających świadomość społeczeństwa w zakresie kwe-
stii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw 
środowiskowych, 36 gromadzenie funduszy na cele chary-
tatywne za pomocą imprez rozrywkowych, inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek chary-
tatywnych, organizowanie działań mających na celu zbie-
ranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie wy-
darzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele chary-
tatywne, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz 
osób trzecich], przydzielanie dotacji pieniężnych dla orga-
nizacji charytatywnych, usługi charytatywne, mianowicie 
usługi finansowe, usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, usługi gromadzenia funduszy na cele charyta-
tywne dla dzieci potrzebujących, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, organizowanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, spon-
sorowanie działalności sportowej, sponsorowanie finanso-
we, sponsorowanie i finansowanie programów radiowych, 
sponsorowanie i finansowanie programów telewizyjnych, 
sponsorowanie i finansowanie filmów, sponsorowanie 
i patronat finansowy, sponsorowanie imprez kulturalnych, 
sponsorowanie imprez tanecznych, sponsorowanie imprez 
teatralnych, sponsorowanie imprez ze sztukami wizualny-
mi, świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbiera-
nia funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlen-
ku węgla, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, usługi filantropijne w za-
kresie datków pieniężnych, usługi funduszu dobroczynne-
go, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, crowdfunding, 
39 usługi charytatywne, mianowicie dystrybucja kocy, usłu-
gi charytatywne, mianowicie dystrybucja odzieży, zbiór od-
padów, 41 edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska, usługi edukacyjne w zakresie ochro-
ny środowiska, usługi edukacyjne związane z ochroną śro-
dowiska, organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organiza-
cja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edu-
kacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyj-
nych, nie on-line, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie imprez 
edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edu-
kacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, orga-
nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
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i edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie 
prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie semi-
nariów w celach edukacyjnych, organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacyjnych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach eduka-
cyjnych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, 
organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie 
wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie zjazdów 
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyj-
nych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, pla-
nowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie 
wykładów w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych 
programów telewizyjnych, produkcja filmów w celach edu-
kacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyj-
nych i instruktażowych, prowadzenie imprez edukacyjnych, 
prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kur-
sów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakre-
sie inżynierii, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, 
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, świadcze-
nie usług edukacyjnych związanych z ekologią, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, szkole-
nia edukacyjne, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
nauczanie i szkolenia, 42 usługi doradcze dotyczące ochro-
ny środowiska, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, gro-
madzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, 
kompilacja informacji dotyczących środowiska, konsultacja 
techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, udostępnia-
nie danych technologicznych na temat innowacji mających 
na uwadze ochronę środowiska, usługi doradcze w zakre-
sie zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze związane 
z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze związane 
z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi kon-
sultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, 44 sadzenie 
drzew, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlen-
ku węgla, usługi szkółek drzew, szkółki drzew.

(210) 517633 (220) 2020 08 30
(731) MR KOWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR KOWALSKI

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optycz-
ne, okulary antyrefleksyjne, modne okulary, okulary przeciw-
słoneczne, okulary do czytania, woreczki na okulary, modne 
okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary, etui na okula-
ry, oprawki do okularów, etui na okulary przeciwsłoneczne, 
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki 
do okularów wykonane z metalu, oprawki okularów wyko-
nane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, 14 zegarki, 
zegarki kieszonkowe, zegarki sportowe, zegarki pozłacane, 
zegarki automatyczne, zegarki podróżne, zegarki dam-
skie, zegarki kwarcowe, zegarki chronometryczne, zegarki 
elektryczne, zegarki elektroniczne, srebrne zegarki, zegarki 
na łańcuszku, zegarki do nurkowania, zegarki na rękę, zegarki 
posiadające funkcję gry, zegarki zawierające funkcję pamię-
ci, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki z metali 
szlachetnych, zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, 
zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki wykonane z me-
tali szlachetnych lub nimi powlekane, ozdobne etui na ze-
garki, akcesoria do zegarków.

(210) 517769 (220) 2020 09 03
(731) DOMATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PW DOMATOR

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 517770 (220) 2020 09 03
(731) PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE 

I PRZEMYSŁOWE GENEZA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Tarnowskie Góry

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENEZA S.A.

(531) 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące finansowa-
nia rozwoju.
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(210) 517787 (220) 2020 09 03
(731) ZAKŁADY MIĘSNE PEKPOL OSTROŁĘKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEKPOL Ostrołęka super GRILL

(531) 13.03.07, 08.05.03, 01.15.11, 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 wędliny, szynka, bekon, cielęcina, drób, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, indyk, kiełbasy, 
konserwy mięsne, kurczak, mięso gotowe do spożycia, mię-
so świeże, paczkowane mięso, podroby, salami, wieprzowi-
na, wołowina, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, produkty 
mięsne mrożone, potrawy mięsne gotowane, gotowe dania 
z mięsa, przekąski na bazie mięsa, tłuszcze zwierzęce do ce-
lów spożywczych, kiełbasy, mięso, wędliny przeznaczone 
do smażenia, pieczenia, grillowania, kiełbasy, mięso, wędliny 
smażone, pieczone lub grillowane.

(210) 517825 (220) 2020 09 04
(731) JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) HADES
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, dane zapisane 
magnetycznie, dyski optyczne, zapisane, dyski wstępnie zapro-
gramowane, nagrane magnetyczne nośniki danych, pliki multi-
medialne do pobrania, zapisane pliki danych, oprogramowanie, 
freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne multime-
dialne programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe, kodowane programy, oprogramowanie do po-
brania, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, opro-
gramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, opro-
gramowanie komputerowe do użytku w podręcznych prze-
nośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych 
użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania do stosowania jako portfel elektro-
niczny, oprogramowanie pośredniczące, platformy oprogramo-
wania komputerowego, programy do przetwarzania danych, 
programy komputerowe, programy komputerowe do przetwa-
rzania danych, programy komputerowe przechowywane w for-
mie cyfrowej, programy komputerowe nagrane, zintegrowane 
pakiety oprogramowania, oprogramowanie komputerowych 
systemów operacyjnych, komputerowe systemy operacyjne, 
programy sterujące komputerowe, nagrane, komputerowe 
programy operacyjne, systemy operacyjne, 42 aktualizacja 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualiza-

cja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja i kon-
serwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trze-
cich, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom 
komputerowym, aktualizacja programów komputerowych, 
badania i doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, badania w dziedzinie programów i oprogramowania 
komputerowego, badania w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, badania w zakresie programowania komputero-
wego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, badania związane z opracowywaniem pro-
gramów i oprogramowania komputerowego, badania, opraco-
wywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym, doradztwo specjalistyczne związane z programo-
waniem komputerowym, doradztwo w zakresie projektowania 
i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie projektowania oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, 
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych, doradztwo związane z projek-
towaniem i opracowywaniem programów komputerowych 
baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów oprogramowania komputerowego, 
instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, 
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów 
komputerowych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzy-
manie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwa-
cja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów 
komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, modyfikowanie pro-
gramów komputerowych, naprawa [konserwacja, aktualizacja] 
oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie baz danych, opracowywa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opraco-
wywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego 
do baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramo-
wania, opracowywanie i tworzenie komputerowych progra-
mów przetwarzania danych, opracowywanie interaktywnego 
oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie, aktualiza-
cja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, pisanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, pisanie i projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, 
pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów 
do przetwarzania danych, pisanie programów komputerowych, 
pisanie programów kontrolnych, prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie 
komputerów, programowanie komputerów i konserwacja pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów i pro-
jektowanie oprogramowania, programowanie komputerowe 
do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwa-
rzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie 
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oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obli-
czania danych, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, projektowanie i tworzenie witryn interneto-
wych dla osób trzecich, projektowanie kodów komputerowych, 
projektowanie komputerowych stron internetowych, projekto-
wanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści 
multimedialnych, projektowanie oprogramowania sterowni-
ków, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, opraco-
wywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie stron 
internetowych, projektowanie systemów informatycznych, 
projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarzą-
dzania, projektowanie systemów informatycznych związanych 
z finansami, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie 
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług 
informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie opro-
gramowania komputerowego, usługi inżynieryjne w zakresie 
programowania komputerowego, usługi konsultacyjne w za-
kresie programowania komputerów.

(210) 517884 (220) 2020 09 07
(731) TIMBER MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMBER MOON

(531) 26.11.03, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drew-
no konstrukcyjne, drewno budowlane, wyroby stolarskie 
z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno do wy-
twarzania przedmiotów użytku domowego, 37 usługi w za-
kresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budow-
lane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane 
konstrukcyjne, usługi budowlane wykończeniowe, usługi 
budowlane instalacyjne a mianowicie centralnego ogrze-
wania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne usługi 
w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego 
i użytkowego, 40 usługi stolarskie.

(210) 517984 (220) 2020 09 08
(731) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWIARNIA ŻYWIECKA ŻYWIEC 1856

(531) 02.07.02, 02.07.04, 02.07.16, 27.05.05, 27.05.17, 24.09.01, 
24.09.05, 24.09.13, 24.01.10, 24.01.15, 27.01.12, 09.01.10, 
29.01.13

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, 
puby, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], 
usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 517999 (220) 2020 09 07
(731) ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ CAL Z. CYWIŃSKI 

I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAL PRAWDZIWE DRZWI

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 drzwi drewniane, drewniane ościeżnice 
drzwiowe.

(210) 518000 (220) 2020 09 07
(731) KOWALCZYK ZBIGNIEW, KRÓLAK SŁAWOMIR KOPEX 

SPÓŁKA CYWILNA, Głowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medisin

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 10 maski sanitarne do celów medycznych.

(210) 518005 (220) 2020 09 08
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.03.03
(510), (511) 6 metalowe obudowy do zamków, metalowe 
wkładki zamka, metalowe zamki cylindryczne, metalowe 
zamki do drzwi, metalowe zamki sprężynowe, metalowe 
zestawy do montażu zamka, zamki inne niż elektryczne 
metalowe, zamki metalowe, zamki metalowe [inne niż elek-
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tryczne], zamki metalowe (nieelektryczne), zamki sprężyno-
we, nieelektryczne zamki wykonane z metali, metalowe me-
chanizmy zamykające, zamki sprężynowe metalowe, zamki 
i klucze, z metalu, zamki do pojazdów metalowe, 9 zamki 
mechaniczne [elektryczne, metalowe], zamki elektroniczne, 
zamki elektroniczne obsługiwane kartą, zamki elektryczne, 
zamki mechaniczne [elektryczne, niemetalowe], zamki me-
talowe [elektryczne], zamki z mechanicznym wybieraniem 
kodu [elektryczne], metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], 
niemetalowe zamki szyfrowe [elektryczne], zamki elektrycz-
ne do pojazdów, elektryczne zamki do drzwi, elektroniczne 
zamki do drzwi.

(210) 518006 (220) 2020 09 08
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.16
(510), (511) 6 metalowe zamki cylindryczne, metalowe zam-
ki do drzwi, metalowe zamki sprężynowe, zamki do pojaz-
dów metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki 
metalowe, zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki me-
talowe (nieelektryczne), zamki sprężynowe metalowe, meta-
lowe mechanizmy zamykające, metalowe zestawy do mon-
tażu zamka, nieelektryczne zamki wykonane z metali, zamki 
i klucze, z metalu, zamki sprężynowe, metalowe obudowy 
do zamków, metalowe wkładki zamka, 9 elektryczne zamki 
do drzwi, metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], niemeta-
lowe zamki szyfrowe [elektryczne], zamki elektryczne, zamki 
elektryczne do pojazdów, zamki mechaniczne [elektryczne, 
metalowe], zamki mechaniczne [elektryczne, niemetalowe], 
zamki metalowe [elektryczne], zamki z mechanicznym wy-
bieraniem kodu [elektryczne], elektroniczne zamki do drzwi, 
zamki elektroniczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą.

(210) 518007 (220) 2020 09 08
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) Zamek SMOK
(510), (511) 6 zamki sprężynowe metalowe, zamki metalo-
we (nieelektryczne), zamki metalowe [inne niż elektryczne], 
zamki metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zam-
ki do pojazdów metalowe, metalowe zamki sprężynowe, 
metalowe zamki do drzwi, metalowe zamki cylindryczne, 
metalowe mechanizmy zamykające, zamki i klucze, z metalu, 
nieelektryczne zamki wykonane z metali, metalowe zestawy 
do montażu zamka, zamki sprężynowe, metalowe obudowy 
do zamków, 9 zamki metalowe [elektryczne], zamki mecha-
niczne [elektryczne, metalowe], metalowe zamki szyfrowe 
[elektryczne], elektroniczne zamki do drzwi, elektryczne 
zamki do drzwi, niemetalowe zamki szyfrowe [elektryczne], 
zamki elektroniczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, 
zamki elektryczne, zamki elektryczne do pojazdów, zamki 
mechaniczne [elektryczne, niemetalowe], zamki z mecha-
nicznym wybieraniem kodu [elektryczne].

(210) 518016 (220) 2020 09 07
(731) WOJCIECHOWSKI MAREK PHU WOJMAR, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) WILD TIGER
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na karty (portfele), etui 
na karty kredytowe (portfele), plecaki, portfele skórzane, 
torby, torebki, walizki, 25 bokserki, czapki, dzianina (odzież), 
gabardyna (odzież), garnitury, koszule, koszule z krótkimi rę-
kawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, odzież, odzież 
z imitacji skory, płaszcze, palta, swetry, skarpetki, spodnie, 
szaliki.

(210) 518022 (220) 2020 09 07
(731) PET EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOZOO.pl

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwie-
rząt domowych, napoje dla zwierząt domowych, ziarno 
do żywienia zwierząt, ściółka dla zwierząt, spożywcze pa-
sze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt do-
mowych, żwirek dla kota i dla małych zwierząt domowych, 
kości do gryzienia, siano, słoma, rośliny, 35 prowadzenie 
sklepów z produktami dla zwierząt, marketing internetowy. 
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, organizacja 
subskrypcji usług internetowych, usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w Internecie, reklama w Internecie dla osób trzecich, wyna-
jem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.

(210) 518028 (220) 2020 09 09
(731) NOSALIK PAWEŁ PRYWATNA PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTOSTOM

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 
02.09.10

(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne.

(210) 518032 (220) 2020 09 07
(731) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BIO

(531) 04.05.05, 19.01.25, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24, 05.07.22, 
05.07.24, 29.01.15, 01.01.05, 27.05.01

(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek 
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, 
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucz-
nych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych 
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, 
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, 
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, 
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, 
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (ar-
tykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, 
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pi-
sania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze 
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, 
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.

(210) 518034 (220) 2020 09 07
(731) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magic

(531) 04.05.05, 01.01.05, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.25, 
26.04.14, 26.04.22, 29.01.15

(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek 
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, 
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucz-
nych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych 
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, 
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, 
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, 
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, 

bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (ar-
tykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, 
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pi-
sania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze 
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, 
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.

(210) 518038 (220) 2020 09 07
(731) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKŁO

(531) 19.01.25, 04.05.05, 26.04.14, 26.04.16, 29.01.15, 19.07.09, 
19.07.10, 19.07.17, 27.05,01

(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek 
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, 
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucz-
nych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych 
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, 
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, 
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, 
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, 
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (ar-
tykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, 
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pi-
sania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze 
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, 
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.

(210) 518041 (220) 2020 09 09
(731) WOJTYŁKO KARINA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AleZwierzaki

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 03.06.01, 
03.06.03, 03.01.16

(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa karmy dla zwierząt i innych produktów 
przeznaczonych dla zwierząt, prowadzenie sklepu interneto-
wego w zakresie sprzedaży akcesoriów i pokarmu dla zwierząt, 
internetowa i stacjonarna sprzedaż produktów dla zwierząt.

(210) 518054 (220) 2020 09 07
(731) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH, 

Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Think Eco! FORUM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.04, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 
26.11.09

(510), (511) 41 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], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 518062 (220) 2020 09 07
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy, 
książki, 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 30 wyroby cu-
kiernicze, pierniki, pierniki w czekoladzie, pierniki w glazurze, 
pierniki oblewane, pierniki nadziewane, ciastka, ciastka oble-
wane, herbatniki, herbatniki oblewane, wafle, wafle przekła-
dane, wafle w czekoladzie, wafle oblewane, przyprawy, przy-
prawy korzenne, przyprawy do pieczenia, chemiczne przy-
prawy kuchenne, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej związanej z artykułami spożywczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej związanej z artykułami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 
organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc i umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam, 41 organizowanie konkursów, lo-
terii, spektakli, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi 
muzealne, prowadzenie parków rozrywki, 43 kawiarnie, kafe-
terie, herbaciarnie, cukiernie.

(210) 518065 (220) 2020 09 07
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowny)
(540) WEESE
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy, 
książki, 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki w czekola-
dzie, pierniki w glazurze, pierniki oblewane, pierniki nadzie-
wane, ciastka, ciastka oblewane, herbatniki, herbatniki oble-
wane, wafle, wafle przekładane, wafle w czekoladzie, wafle 
oblewane, 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej z ar-
tykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej związa-
nej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, organizowanie pokazów towarów, 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wy-

najmowanie miejsc i umieszczanie ogłoszeń i reklam, 41 or-
ganizowanie konkursów, loterii, spektakli, wystaw z dziedziny 
kultury i edukacji, usługi muzealne, prowadzenie parków roz-
rywki, 43 kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, cukiernie.

(210) 518146 (220) 2020 09 11
(731) ILLUDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ILLUDIA sp. z o.o.

(531) 26.11.02, 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa tężni solankowych, 40 szycie (pro-
dukcja na zamówienie).

(210) 518188 (220) 2020 09 12
(731) GORDZIEJCZYK ADAM, Wąsewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HM e-command

(531) 26.04.02, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 mechanizmy sterowane hydraulicznie do ma-
szyn i silników, 9 instalacje elektryczne do zdalnego stero-
wania procesami przemysłowymi, cyfrowe urządzenia steru-
jące do sterowania procesami, bezprzewodowe urządzenia 
do zdalnego sterowania do przenośnych urządzeń elektro-
nicznych i komputerów, aplikacje komputerowe do stero-
wania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje 
komputerowe do sterowania pojazdami, układy sterujące 
urządzeń dźwigowych, ładowaczy i ładowarek, urządzenia 
i przyrządy do ważenia.

(210) 518247 (220) 2020 09 14
(731) Citigroup Inc., Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) CITI PLUS
(510), (511) 35 usługi promocyjne sprzedaży rachunków 
kart kredytowych i debetowych oraz towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem konsumenckich programów 
lojalnościowych, programów zachęt i nagród dotyczących 
kart kredytowych i debetowych, promocja sprzedaży to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem punktów 
sprzedaży z użyciem kart kredytowych i debetowych jako 
części konsumenckich programów lojalnościowych, progra-
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mów zachęt i nagród, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, 
sprawy monetarne, obsługa kart kredytowych, obsługa kart 
debetowych.

(210) 518295 (220) 2020 09 15
(731) MAŁECKA MAŁGORZATA, Koszarowa
(540) (znak słowny)
(540) Łany natury
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, 29 chipsy bananowe, chipsy jabłko-
we, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojo-
we, chipsy warzywne, chipsy z batatów fioletowych, chipsy 
z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane, chipsy ziem-
niaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w po-
staci przekąsek, batony na bazie orzechów i nasion, batony 
organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze 
na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, dżemy, 
dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przetwory 
owocowe [dżemy], oleje i tłuszcze jadalne, oleje jadalne, oleje 
jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne 
do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje ja-
dalne z ryb [inne niż tran], oleje smakowe, oleje sałatkowe, 
owoce aromatyzowane, gotowane owoce, kandyzowane 
owoce, krojone owoce, owoce lukrowane, mrożone owoce, 
owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce goto-
wane, owoce lukrowane, owoce w plasterkach, konserwowe, 
owoce przetworzone, owoce w puszkach, suszone owoce, 
płatki ziemniaczane, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki 
z brzoskwini, płatki z kiwi, suszone orzechy kokosowe, wiórki 
kokosowe, jadalne nasiona słonecznika, nasiona jadalne, roz-
drobnione ziarna sezamu, orzechy prażone, prażone orze-
chy ziemne, orzechy ziemne przetworzone, orzechy ziemne 
konserwowe, orzechy z przyprawami, orzechy suszone, orze-
chy solone, orzechy przyprawione, orzechy przetworzone, 
orzechy preparowane, gotowane orzechy, mielone orzechy, 
orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy ja-
dalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orze-
chy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy pekan, 
przetworzone, preparowane orzechy makadamia, preparo-
wane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, 
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, suszone orzechy, potrawy gotowe, ole-
je i tłuszcze, nasiona przetworzone, 30 chipsy kukurydziane, 
chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane 
o smaku wodorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy 
ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, batony 
czekoladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czeko-
lady, batony lodowe, batony sezamowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony zbożo-
we, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma 
do żucia, batony ze słodkiej, żelowej pasty fasolowej, dodatki 
smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], herbatniki za-
wierające owoce, owoce pod kruszonką, owoce w polewie 
czekoladowej, płatki śniadaniowe zawierające owoce, słody-
cze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kre-
my i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zbitki 
owsiane zawierające suszone owoce, płatki zbożowe goto-
we do spożycia, przetworzone płatki owsiane jako żywność 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, śniadaniowe płatki 
ryżowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki jęczmienne, 
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki 
pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło, 
płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe, 

owsianka i grysik, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonni-
ka, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki z naturalne-
go ryżu, płatki zbożowe, dania gotowe i wytrawne przekąski, 
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, makaroniki 
kokosowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, sosy zawierające orzechy, chrupki ryżowe, chrupki 
serowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, 
pieczywa chrupkie, przekąski z pieczywa chrupkiego, aro-
maty owocowe, inne niż olejki eteryczne, oleje kawowe, ziar-
na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdze, preparaty zbożowe, preparaty zbożo-
we pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe składające 
się z otrębów z owsa, preparaty zbożowe zawierające otręby 
z owsa, produkty zbożowe w postaci batonów, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane 
ze skrobi zbożowej, przekąski zbożowe o smaku sera, prażo-
na mąka zbożowa, herbatniki, makarony, bułki, chleb i bułki, 
ciastka, ciasto na ciastka, mrożone ciasto na ciastka, wyroby 
ciastkarskie nadziewane owocami, słodycze [cukierki], sło-
dycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, 
słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nie-
lecznicze), słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze 
lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze 
nielecznicze na bazie miodu, słodycze nielecznicze na bazie 
alkoholu, słodycze o smaku lukrecji, słodycze o smaku owo-
cowym, słodycze owocowe, słodycze z oleju sezamowego, 
słodycze słodzone ksylitolem, nielecznicze słodycze do żu-
cia, słodycze z gotowanego cukru, musy, musy (słodycze), 
musy (wyroby cukiernicze), melasa, cukier, miód, melasa, 
syropy i melasa, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna 
zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, gotowane 
ziarna pełnego zboża, sosy, przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), pikantne sosy, czatnej i pasty, pasty warzywne [sosy], 
papki warzywne (sosy - żywność), pasty czekoladowe, pasty 
czekoladowe [do smarowania], pasty czekoladowe do chle-
ba, 31 nasiona jadalne [nieprzetworzone], nieprzetworzo-
ne orzechy, orzechy, orzechy jadalne [nieprzetworzone], 
orzechy świeże, surowe orzechy, migdały [owoce], otręby 
zbożowe, nasiona, nasiona pszenicy, nasiona roślin, nasiona 
słonecznika, ziarna [nasiona], świeże nasiona roślin strącz-
kowych, nieprzetworzone nasiona oleiste, nasiona [ziarna], 
nasiona warzyw, ziarna naturalne, młode, świeże ziarna soi 
w strąkach (eda-mame), świeże ziarna soi, ziarna z kiełkami, 
nieprzetworzone ziarna do jedzenia, świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła.

(210) 518301 (220) 2020 09 15
(731) SKARBONKIEWICZ WOJCIECH, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEPMED CENTER SEPTOVIR OXY

(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, 
środki bakteriobójcze, środki odkażające.

(210) 518310 (220) 2020 09 15
(731) PAWLUK MARCIN CENTRUM REHABILITACJI 

MEDYCZNEJ FIZJOMEDICAR, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) FIZJOMEDICAR
(510), (511) 44 usługi fizjoterapii.

(210) 518358 (220) 2020 09 16
(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hanover, DE
(540) (znak słowny)
(540) OHNE GLEICHEN
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, mrożone owoce, owoce konserwowane, suszone owo-
ce, gotowane owoce, mrożone warzywa, konserwowane 
warzywa, suszone warzywa, gotowane warzywa, galaretki, 
dżemy, konfitury, kompoty, jajka, mleko, produkty mleczne, 
oleje jadalne, jadalne tłuszcze, przekąski ziemniaczane, ro-
dzynki, suszone orzechy, prażone orzechy, solone orzechy, 
przyprawione orzechy, galaretki (produkty do smarowania 
pieczywa), jogurt, nabiał i substytuty nabiału, 30 kawa, her-
bata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka, 
preparaty zbożowe, chleb, ciasto, lody, miód, melasy, droż-
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet winny, sosy 
[przyprawy], przyprawy, lód, ciasteczka, herbatniki wytraw-
ne, wafle rolowane (herbatniki), ciastka, czekolada, produk-
ty na bazie czekolady, tabliczki czekolady, praliny, wyroby 
cukiernicze, słodycze, marcepan, ekstrudowane produkty 
spożywcze wykonane z pszenicy, ekstrudowane produkty 
spożywcze wykonane z ryżu, ekstrudowane produkty spo-
żywcze z kukurydzy, dmuchane przekąski kukurydziane, go-
fry, 41 usługi rozrywkowe, usługi w zakresie kultury, usługi 
w zakresie sportu i aktywności sportowych.

(210) 518360 (220) 2020 09 16
(731) KUBICA DIANA, Zabrze;  

DUCHNIK MAGDALENA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Teddy Eddie
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje komputerowe, eduka-
cyjne aplikacje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, nagra-
nia audio i wideo, oprogramowanie dla nauczycieli, opro-
gramowanie dla studentów, 41 doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, dostarczanie informacji dotyczących 
edukacji, edukacja on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, nauczanie ję-
zyków obcych, nauczanie, kursy językowe, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, opracowywanie pod-
ręczników edukacyjnych, organizacja egzaminów w celu 
oceny stopnia dokonań, organizacja i przeprowadzanie im-
prez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, publikacja książek i czasopism elektronicznych  
on-line (nie do pobrania), publikowanie książek edukacyjnych, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi 
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi naucza-
nia języka angielskiego, tłumaczenia językowe, prowadzenie 
kursów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyj-
nych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 518382 (220) 2020 09 17
(731) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORIMPEX

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, zestawy zabawkowe, gry, zestawy 
zabawkowe i akcesoria dla dzieci do modelowania, zabawki 
mechaniczne, zabawki zdalnie sterowane, roboty zabawko-
we, inteligentne roboty do zabawy, artykuły gimnastyczne, 
artykuły i sprzęt sportowy zawarte w klasie 28.

(210) 518404 (220) 2020 09 17
(731) MASTALSKI PIOTR F.H.U. PMA, Szczawnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pod Siekierkami

(531) 14.07.02, 27.05.01, 29.01.12, 11.01.01, 11.03.09
(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, w tym na bazie: 
mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przy-
praw, mięso, wędliny, kiełbasy, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby 
wędliniarskie, pasztety, słoniny, wędzonki, podroby, wyroby 
podrobowe, konserwy, flaki, galaretki, zupy, rosoły, gotowe 
do spożycia dania na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, 
filety rybne, krokiety, pasty rybne do kanapek, pasty rybne, 
sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, konserwy 
mięsne i rybne, 43 catering, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, w tym gotowych do spożycia 
dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub 
utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu 
życia, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, 
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, 
usługi w zakresie działalności gastronomicznej, prowadzenie 
restauracji, stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizze-
rii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów 
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsump-
cji żywność i napoje, dekorowanie ciast, usługi hotelowe.

(210) 518422 (220) 2020 09 18
(731) EXPRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morzywół
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) take it By Expran Fresh MENTHOL ZAWIERA 

NATURALNY OLEJEK MIĘTOWY POPŁYŃ Z MIĘTĄ 
LISTEK AROMATYZUJĄCY

(531) 05.03.11, 24.15.01, 01.15.03, 26.11.03, 26.05.01, 24.03.07, 
25.01.19, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 34 waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich, ciekłe roztwory nikoty-
ny do stosowania w e-papierosach, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy elektroniczne, 
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektro-
nicznych, inne niż olejki eteryczne, tytoń aromatyzowany, 
aromaty do tytoniu, środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, przybory dla palaczy, papierosy, cyga-
ra, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, artykuły 
do użytku z tytoniem.

(210) 518434 (220) 2020 09 18
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BOROWEGO
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania go-
towe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty 
warzywne.

(210) 518437 (220) 2020 09 18
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki FOODBOLÓWKI Bez osłonki Bez 

laktozy BEZ dodatku konserwantów 90% mięsa 
drobiowo-cielęcego PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 03.07.01, 21.03.01, 05.03.15, 05.01.01, 08.05.03, 02.01.08, 
07.05.09, 26.04.02, 26.01.01, 25.01.19, 05.07.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania go-
towe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty 
warzywne.

(210) 518440 (220) 2020 09 18
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Kabanoski wieprzowe 

z dodatkiem indyka 100g produktu otrzymano 
ze 167g mięsa Bez laktozy Wysoka zawartość 
białka BEZ dodatku konserwantów PRODUKT 
BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią

(531) 03.07.01, 02.07.12, 08.05.03, 05.01.01, 05.03.15, 24.15.03, 
26.04.02, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie 
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.

(210) 518442 (220) 2020 09 18
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki Szyneczka drobiowa Bez laktozy 

90% mięsa drobiowego BEZ dodatku konserwantów 
Dzieci to lubią PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 03.07.01, 03.07.19, 05.01.03, 
05.01.05, 02.05.30, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.18, 05.07.02, 
25.01.19

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania go-
towe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty 
warzywne.
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(210) 518464 (220) 2020 09 21
(731) BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMMA 2.0

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, aluminiowe materiały uszczel-
niające do krycia dachów, architektoniczne produkty meta-
lowe do użytku w budownictwie, arkusze stalowe do użytku 
w budownictwie, blacha do pokrycia dachu z metalu, dacho-
we rynny metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, dachów-
ki esówki metalowe, dachówki metalowe, kominy stalowe, 
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiały kon-
strukcyjne metalowe, materiały metalowe dla budownictwa, 
membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, meta-
lowe elementy dachowe, metalowe elementy do fasad bu-
dynków, metalowe elementy fasadowe, metalowe elementy 
łączące do rynien, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, 
metalowe elewacje ścienne, metalowe grzbiety dachu, me-
talowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, meta-
lowe końcówki kominowe, metalowe materiały budowlane 
w postaci arkuszy, metalowe, modułowe elementy budow-
lane, metalowe, modułowe, przenośne elementy budowla-
ne, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny do fasad, 
metalowe panele dachowe, metalowe płyty dachowe, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachów, metalowe 
pokrycia ścienne do budownictwa, metalowe rynny, meta-
lowe więźby dachowe, okładziny z blachy cienkiej, panele 
metalowe, panele metalowe do ścianek bocznych, panele 
metalowe obiciowe do budynków, płytki dachowe meta-
lowe, pokrycia dachów, metalowe, profilowane elementy 
metalowe [półobrobione], profilowane płyty (metalowe -), 
rynny aluminiowe, rynny metalowe do rozpraszania wody 
deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody deszczowej, 
ściany (pokrycia metalowe -) [budownictwo], wykładziny 
kominowe metalowe, 19 niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, arkusze bitumiczne do użytku 
w budownictwie, artykuły ceramiczne do celów budow-
lanych, arkusze okładzinowe (niemetalowe -), asfaltowy filc 
dachowy, betonowe materiały budowlane, bitumiczne ma-
teriały arkuszowe, bitumiczne fugi na powłoki dachowe, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bituminizowane ma-
teriały na pokrycia dachowe, bitumowe membrany uszczel-
niające, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, cement 
dachowy, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów 
niemetalowych, dachówki ceramiczne, dachówki gliniane, 
dachówki kamienne, dachówki z zaprawy cementowej, deski 
dachowe (niemetalowe -), filc dla budownictwa, filcowe po-
krycia dachowe, glazurowane dachówki ceramiczne, gonty 
bitumiczne, gonty drewniane, gonty niemetalowe, kominki 
(obudowy -), krawędzie dachów (niemetalowe -), krokwie da-
chowe, materiały budowlane niemetalowe, łupki dachowe, 
łupkowa (dachówka -), materiały do pokrywania dachu, ma-
teriały okładzinowe (niemetalowe -), materiały zawierające 
bitumy do krycia dachów, membrany dachowe z PCV, mem-
brany do pokryć dachowych, niemetalowa więźba dachowa, 
niemetalowe elementy łączące do rynien, niemetalowe ma-

teriały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe ma-
teriały na pokrycia dachowe, niemetalowe płyty dachowe, 
niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, 
niemetalowe okładziny kominowe, niemetalowe okładziny 
do użytku w budownictwie, obudowy kominków, nieme-
talowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, 
okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, 
okładziny (niemetalowe -) do fasad, okna świetlikowe wyko-
nane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w bu-
dynkach, okrycia niemetalowe dla budownictwa, orynno-
wanie (niemetalowe -) do rozpraszania deszczówki, panele 
dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], panele dachowe, 
niemetalowe, panele okładzinowe (niemetalowe -), papa da-
chowa, papa dachowa asfaltowa, parapety okienne (nieme-
talowe -), płytki łupkowe dachowe, płytki łupkowe dachowe 
z zaprawy cementowej, płytki łupkowe do okładzin dacho-
wych, płytki łupkowe do okładzin ściennych, płyty dachowe 
[z drewna], pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe, 
niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia dacho-
we niemetalowe zawierające baterie słoneczne, profile pa-
nelowe z materiałów niemetalowych, pokrycia betonowe, 
profile niemetalowe do budownictwa, produkty dekarskie 
łupkowe, rynny niemetalowe, rynny deszczowe, nie z meta-
lu, rynny (dachowe -) niemetalowe, przezroczyste dachówki 
z tworzyw sztucznych, smołowana papa dachowa, szklane 
materiały budowlane, szczeliwa dachowe na bazie smoły, 
tkaniny niemetalowe do wzmacniania dachów, włókna nie-
tkane do użytku przy kryciu dachów, warstwy izolacyjne da-
chu, zakończenia kominów (niemetalowe -), wsporniki do ry-
nien (niemetalowe -).

(210) 518488 (220) 2020 09 21
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLE
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], au-
diowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 
16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fo-
tografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, 
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowa-
nia z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, port-
fele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
kapelusze, 28 przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
gry, gry elektroniczne, fabularne, automatyczne, planszowe, 
muzyczne, quizowe, sportowe, gry karciane, edukacyjne gry 
elektroniczne, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania [gry], gry 
związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, 
odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelu-
sze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować 
te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stro-
nie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo 
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsię-
biorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakre-
sie zarządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi mar-
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ketingowe), doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie 
analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo 
strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strate-
giczna z zakresu środków mających na celu rozwój organiza-
cyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], marketing, 
badania rynkowe, prowadzenie portalu internetowego 
w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe 
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 38 wszelkiego 
rodzaju elektroniczne i komputerowe przesyłanie, dostarcza-
nie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, 
światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne 
przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie prze-
syłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz 
prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wyko-
rzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, 
czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektro-
niczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów 
czatów i forów internetowych, platformy internetowej, prze-
kazywanie informacji różnego rodzaju na adresy interneto-
we (Web-Messaging), komputerowa transmisja wiadomości 
i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, 
transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za po-
mocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kul-
turalnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych: 
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu 
rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów 
sportu, obsługa urządzeń sportowych, wynajem obiektów 
sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i inter-
netowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu 
do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu interneto-
wego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Inter-
net, gry internetowe [nie do pobrania], nauka gry w szachy 
japońskie [nauka gry w shogi], wypożyczanie automatów 
do gry, świadczenie usług w zakresie salonów gry, informacja 
o powyższych usługach, 42 programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostęp-
nianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie 
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów 
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego oraz oprogramowania do automatów.

(210) 518489 (220) 2020 09 21
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLE.GG
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], au-
diowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 

16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fo-
tografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, 
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowa-
nia z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, port-
fele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
kapelusze, 28 przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
gry, gry elektroniczne, fabularne, automatyczne, planszowe, 
muzyczne, quizowe, sportowe, gry karciane, edukacyjne gry 
elektroniczne, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania [gry], gry 
związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, 
odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelu-
sze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować 
te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stro-
nie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo 
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsię-
biorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakre-
sie zarządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi mar-
ketingowe), doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie 
analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo 
strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strate-
giczna z zakresu środków mających na celu rozwój organiza-
cyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], marketing, 
badania rynkowe, prowadzenie portalu internetowego 
w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe 
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 38 wszelkiego 
rodzaju elektroniczne i komputerowe przesyłanie, dostarcza-
nie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, 
światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne 
przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie prze-
syłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz 
prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wyko-
rzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, 
czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektro-
niczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów 
czatów i forów internetowych, platformy internetowej, prze-
kazywanie informacji różnego rodzaju na adresy interneto-
we (Web-Messaging), komputerowa transmisja wiadomości 
i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, 
transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za po-
mocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kul-
turalnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych: 
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu 
rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów 
sportu, obsługa urządzeń sportowych, wynajem obiektów 
sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i inter-
netowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu 
do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu interneto-
wego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci 
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komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Inter-
net, gry internetowe [nie do pobrania], nauka gry w szachy 
japońskie [nauka gry w shogi], wypożyczanie automatów 
do gry, świadczenie usług w zakresie salonów gry, informacja 
o powyższych usługach, 42 programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostęp-
nianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie 
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów 
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego oraz oprogramowania do automatów.

(210) 518490 (220) 2020 09 21
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLE_GG
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], au-
diowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 
16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fo-
tografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, 
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowa-
nia z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, port-
fele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
kapelusze, 28 przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
gry, gry elektroniczne, fabularne, automatyczne, planszowe, 
muzyczne, quizowe, sportowe, gry karciane, edukacyjne gry 
elektroniczne, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania [gry], gry 
związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, 
odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelu-
sze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować 
te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stro-
nie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo 
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsię-
biorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakre-
sie zarządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi mar-
ketingowe), doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie 
analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo 
strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strate-
giczna z zakresu środków mających na celu rozwój organiza-
cyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], marketing, 
badania rynkowe, prowadzenie portalu internetowego 
w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe 
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 38 wszelkiego 
rodzaju elektroniczne i komputerowe przesyłanie, dostarcza-
nie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, 
światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne 
przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie prze-
syłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz 
prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wyko-
rzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, 

czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektro-
niczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów 
czatów i forów internetowych, platformy internetowej, prze-
kazywanie informacji różnego rodzaju na adresy interneto-
we (Web-Messaging), komputerowa transmisja wiadomości 
i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, 
transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za po-
mocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kul-
turalnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych: 
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu 
rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów 
sportu, obsługa urządzeń sportowych, wynajem obiektów 
sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i inter-
netowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu 
do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu interneto-
wego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Inter-
net, gry internetowe [nie do pobrania], nauka gry w szachy 
japońskie [nauka gry w shogi], wypożyczanie automatów 
do gry, świadczenie usług w zakresie salonów gry, informacja 
o powyższych usługach, 42 programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostęp-
nianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie 
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów 
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego oraz oprogramowania do automatów.

(210) 518512 (220) 2020 09 22
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) INFLANOR
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 518517 (220) 2020 09 21
(731) DOM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEK 3E

(531) 07.05.01, 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji 
budowlanych, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej 
w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwe-
stycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów 
budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprze-
daży wybudowanych lokali i domów, sprzedaż budynków, 
domów, konstrukcji budowalnych, 37 usługi w zakresie: bu-
downictwa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych, usług wykończeniowych, budowa lokali mieszkanio-
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wych i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano - wykoń-
czeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie 
architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projek-
towanie instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobu-
dowlane, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.

(210) 518527 (220) 2020 09 16
(731) EUROPANELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, płyty warstwowe bu-
dowlane, płyty warstwowe kompozytowe w okładzinach 
metalowych i/lub elastycznych, płyty i panele w okła-
dzinach metalowych i/lub elastycznych, płyty warstwo-
we w okładzinach metalowych do produkcji bram, płyty 
metalowe: ścienne (zewnętrzne i wewnętrzne), dachowe, 
sufitowe, bramy, drzwi, okna metalowe, materiały bu-
dowlane pokrywane metalem, blachy budowlane, blacha 
trapezowa, metalowe okładziny i osłony: drobne wyroby 
żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metale 
nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby metalowe: me-
talowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktami, metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nie-
szlachetnych, kable, druty i łańcuchy, z metalu, nakrętki, 
sworznie i zamknięcia, z metalu, architektoniczne ele-
menty konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych 
i ich stopów, okucia metalowe, rury i rurki metalowe, 
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, plom-
by, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały dźwięko-
chłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły 
i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, 
artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały wypełnia-
jące, uszczelniające, materiały izolacyjne, rury giętkie nie-
metalowe, materiały izolacyjne stosowane w dekarstwie, 
materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczelne, folie 
izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izo-
lacyjne materiały ognioodporne, budowlane materiały 
o właściwościach paraizolacyjnych, budowlane materiały 
wiatroizolacyjne, zaprawy izolacyjne, włókniny i tkaniny 
izolacyjne, maty izolacyjne, wełna mineralna [materiał izo-
lacyjny], płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, 
wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, wełna 
mineralna, 27 pokrycia ścian i sufitów, wykładziny pod-
łogowe, płytki wykładzinowe, linoleum, maty, dywany, 
dekoracje ścienne (nietekstylne), obicia ścienne (nie z ma-
teriałów tekstylnych), pokrycia ścienne, ścienne materia-
ły wykończeniowe (nietekstylne), wyścielane okładziny 
ścienne, sufitowe i podłogowe.

(210) 518554 (220) 2020 09 23
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 ZŁOTY BANKIER

(531) 02.01.05, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, kampanie marke-
tingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związa-
nych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośred-
ni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, mar-
keting finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, mar-
keting referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, oceny sza-
cunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia drobne, 
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, 
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, organizacja i przeprowadzanie imprez rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych im-
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, pro-
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja na-
grań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, produkcja reklam, produkcja wi-
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zualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumen-
tów do celów komercyjnych lub marketingowych, projekto-
wanie badań marketingowych, projektowanie broszur rekla-
mowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamo-
wych, promocja on-line sieci komputerowych i stron inter-
netowych, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, pro-
mowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowa-
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem pro-
gramów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, promowanie usług finansowych i ubezpie-
czeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług 
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie 
wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie re-
klam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygoto-
wywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, 
przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowy-
wanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywa-
nie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampanii re-
klamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców 
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopi-
smach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popu-
larnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produk-
tów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem te-
lefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe 
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy 
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skom-

puteryzowana promocja działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie 
informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usłu-
gi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące po-
zyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marke-
tingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu tele-
fonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, 
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów pro-
mocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące 
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi re-
klamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usługi reklamy graficznej, usługi rekla-
my prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie 
marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospo-
darczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy praso-
wej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tożsamości 
korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usłu-
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gi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi 
w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w me-
diach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi 
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością 
on-line, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktuali-
zacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawa-
nie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamo-
wych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, konferencje (organizowanie 
i obsługa), usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi na-
uczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi 
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty 
reklamowe, organizowanie i prowadzenie seminariów, sym-
pozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 518567 (220) 2020 09 23
(731) WITUŃ BEATA BODY EVOLUTION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem.

(210) 518568 (220) 2020 09 23
(731) ROYAL FASHION VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) royalfashion
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materia-
łów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą.

(210) 518580 (220) 2020 09 22
(731) TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(540) vitrylex
(510), (511) 10 rękawice do celów: medycznych, wetery-
naryjnych, stomatologicznych, kosmetologicznych, reha-
bilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, 
rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku 
w szpitalach, rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
rękawice do stosowania przez pracowników medycznych, 
rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i nie-
jałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycz-
nych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w stu-
diach tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach 
fryzjerskich, rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież 
ochronna do celów medycznych, diagnostyczne osłony 
na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chi-
rurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne, ubrania 
operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze na obuwie 
(na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia pola 
operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów 
medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, ser-
wety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi 
materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), 
ortopedyczne opatrunki uciskowe, wyściółki do ortopedycz-
nych opatrunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku 
chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (banda-
że), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie 
lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, 
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla 
osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelek-
tryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medyczne-
go, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicz-
nie aktywowane kompresy do celów medycznych, wyściółki 
do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki 
na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów 
medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony 
na kamery urządzeń medycznych, cpt - zindywidualizowa-
ne zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, 
ramy do osłon do znieczulenia ogólnego, osłony na twarz 
do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego 
lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicz-
nego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjne-
go, osłonki na sutki do użytku osobistego, osłony na twarz 
do użytku przez personel medyczny, osłony protetyczne 
na kończyny, osłony na kończyny, podkłady celulozowe i ce-
lulozowofoliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki 
do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety po-
ścieli jednorazowej do celów medycznych, kieszenie foliowe 
na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, ze-
stawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe 
do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodle-
żynowe, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki 
stomatologiczne, podkładki stomatologiczne, filtry do krwi, 
filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowa-
nia [medyczne], filtry świetlne do użytku medycznego, fil-
try z zasilaniem do użytku medycznego, maski chirurgiczne 
z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory, dozowniki, 
podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycz-
nych, dezynfekujących, higienicznych i medycznych, 16 pa-
pier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania 
papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw 
sztucznych, opakowania papierowo-foliowe, druki, książki, 
publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamo-
we i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papie-
rowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, 
chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wisko-
zowe, chusteczki higieniczne, taśmy samoprzylepne do ce-
lów biurowych, 21 rękawice do użytku domowego, rękawice 
do prac domowych) i ogrodniczych), rękawice ogrodnicze, 
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rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego, rękawi-
ce do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla, 
rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawi-
ce do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice 
ochronne jednorazowe i wielorazowe do użytku domowe-
go, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako 
środek ochrony indywidualnej, rękawice do kontaktu z żyw-
nością, dozowniki, dyspensery, podajniki - mydła, papieru, 
chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków 
czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, 
osobiste dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku do-
mowego.

(210) 518589 (220) 2020 09 22
(731) TRALALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 02.09.01, 04.05.02, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody.

(210) 518632 (220) 2020 09 22
(731) GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rapaty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUGU

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia do kopiowania, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, sprzęt do komuni-
kacji, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, komputerowe bazy 
danych, oprogramowanie, nośniki dźwięku, sprzęt i akce-
soria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz-
ne), muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, płyty 
winylowe, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], segrega-
tory na płyty CD, pokrowce na odtwarzacze płyt cd, kasety 
muzyczne, kasety dźwiękowe, kasety audio, cyfrowe dyski 
audio, dyski holograficzne, elektroniczne nośniki danych, 

dyskietki, hologramy, etui na płyty DVD, etui na płyty kom-
paktowe, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, 
kasety wideo, magnetofony, kodowane karty upominkowe, 
nagrane dyski laserowe, nagrania cyfrowe, nośniki do da-
nych, nagrania dźwiękowe, płyty DVD, płyty gramofonowe, 
płyty holograficzne, taśmy fonograficzne, 25 nakrycia głowy, 
odzież, obuwie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, ak-
cesoria na szyję, bluzki, bluzy dresowe, chusty [odzież], bok-
serki, dresy ortalionowe, dżinsy, komplety koszulek i spode-
nek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki polo, koszulki 
z nadrukami, bielizna, skarpetki, t-shirty z krótkim rękawem, 
rękawiczki, opaski przeciwpotne, opaski na głowę, paski tek-
stylne, paski skórzane [odzież], damskie luźne topy, garnitu-
ry, kombinezony, kominiarki, kombinezony piankowe, kurtki, 
krótkie spodnie, krawaty, maski na oczy, nauszniki [odzież], 
muszki, odzież do spania, odzież dziecięca, ogrzewacze rąk 
[odzież], podkoszulki, 41 impresariat artystyczny, publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, kierownictwo 
artystyczne artystów estradowych, usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, 
usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi w zakresie 
gier wideo, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
mastering płyt, realizacja rozrywki na żywo, usługi studia na-
grań, realizacja transmisji radiowych, udostępnianie nagrań 
muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, or-
ganizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie koncer-
tów, usługi festiwali muzycznych, usługi rozrywkowe świad-
czone przez muzyków.

(210) 518634 (220) 2020 09 22
(731) GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rapaty
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.23, 03.13.08
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia do kopiowania, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, sprzęt do komuni-
kacji, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, komputerowe bazy 
danych, oprogramowanie, nośniki dźwięku, sprzęt i akce-
soria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz-
ne), muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
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tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, płyty 
winylowe, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], segrega-
tory na płyty CD, pokrowce na odtwarzacze płyt cd, kasety 
muzyczne, kasety dźwiękowe, kasety audio, cyfrowe dyski 
audio, dyski holograficzne, elektroniczne nośniki danych, 
dyskietki, hologramy, etui na płyty DVD, etui na płyty kom-
paktowe, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, 
kasety wideo, magnetofony, kodowane karty upominkowe, 
nagrane dyski laserowe, nagrania cyfrowe, nośniki do da-
nych, nagrania dźwiękowe, płyty DVD, płyty gramofonowe, 
płyty holograficzne, taśmy fonograficzne, 25 nakrycia głowy, 
odzież, obuwie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, ak-
cesoria na szyję, bluzki, bluzy dresowe, chusty [odzież], bok-
serki, dresy ortalionowe, dżinsy, komplety koszulek i spode-
nek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki polo, koszulki 
z nadrukami, bielizna, skarpetki, t-shirty z krótkim rękawem, 
rękawiczki, opaski przeciwpotne, opaski na głowę, paski tek-
stylne, paski skórzane [odzież], damskie luźne topy, garnitu-
ry, kombinezony, kominiarki, kombinezony piankowe, kurtki, 
krótkie spodnie, krawaty, maski na oczy, nauszniki [odzież], 
muszki, odzież do spania, odzież dziecięca, ogrzewacze rąk 
[odzież], podkoszulki, 41 impresariat artystyczny, publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, kierownictwo 
artystyczne artystów estradowych, usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, 
usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi w zakresie 
gier wideo, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
mastering płyt, realizacja rozrywki na żywo, usługi studia na-
grań, realizacja transmisji radiowych, udostępnianie nagrań 
muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, or-
ganizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie koncer-
tów, usługi festiwali muzycznych, usługi rozrywkowe świad-
czone przez muzyków.

(210) 518641 (220) 2020 09 22
(731) FUNDACJA ZESZYTÓW LITERACKICH W LIKWIDACJI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESZYTY LITERACKIE ZL

(531) 27.05.01, 02.09.18, 13.01.05
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligator-
skie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, 

materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki dru-
karskie, matryce do druku ręcznego, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzy-
telniania, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 518642 (220) 2020 09 22
(731) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Wtórny Rynek Leasingowy Giełda Kontraktów 

Gardocki Service
(510), (511) 36 leasing finansowy, usługi finansowania, infor-
macje finansowe, 39 wynajem samochodów.

(210) 518645 (220) 2020 09 22
(731) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SecondLease Gardocki Service
(510), (511) 36 leasing finansowy, usługi finansowania, infor-
macje finansowe, 39 wynajem samochodów.

(210) 518689 (220) 2020 09 23
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

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

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla 
niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełba-
ski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, 
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, 
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe 
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na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa za-
warte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, 
tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe 
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mię-
sne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 518727 (220) 2020 09 25
(731) BILSKI JACEK CLEAN - BI ALERGIA POD KONTROLĄ, 

Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acarix

(531) 03.13.20, 03.13.21, 19.03.01, 19.03.25, 26.01.03, 26.01.15, 
26.01.16, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania.

(210) 518771 (220) 2020 09 25
(731) KRAC-AGATA KATARZYNA KATNISS, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Katniss

(531) 03.01.06, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 25 sukienki wizytowe, letnie sukienki, sukienki 
damskie, sukienki do chrztu, sukienki druhen, suknie balowe, 
suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, odzież damska, stroje 
wizytowe.

(210) 518775 (220) 2020 09 26
(731) R&J RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 08.01.07, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.11, 29.01.15

(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje 
z grillem, restauracje dla turystów.

(210) 518824 (220) 2020 09 25
(731) POLSKA GRUPA POCZTOWA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 24.09.13, 22.01.07, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 6 skrzynki i pojemniki metalowe na listy, 9 urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagra-
niami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektronicz-
ne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instru-
menty do przesyłania, zachowywania i odbierania danych 
i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, oprogra-
mowanie komputerowe, w tym oprogramowanie kompu-
terowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej. telekomunikacyjnej, projektowej 
i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe dla 
przechowywania i przetwarzania danych, komputery i syste-
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my komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające 
bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urzą-
dzenia kryptograficzne, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, 
16 znaczki pocztowe, katalogi, materiały drukowane, mate-
riały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, 
afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały 
papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, 
zeszyty, kartki okolicznościowe, karton, wyroby z kartonu, 
papeteria, karty pocztowe, 35 usługi w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opra-
cowania i organizowania programów promocyjnych, usługi 
badania opinii społecznej, usługi badania rynku, usługi uzy-
skiwania i systematyzowania danych do komputerowych 
baz danych, usługi kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, 
towarów, usług, usługi wyszukiwania informacji dla osób 
trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń, infor-
macji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechnia-
nia ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem 
portalu internetowego, prenumerata czasopism dla osób 
trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja 
o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: dystrybucji ga-
zet i czasopism, dostarczania i przechowywania paczek i ko-
respondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie 
listów i towarów, dostarczania przesyłek pocztowych, gazet 
i czasopism.

(210) 519029 (220) 2020 10 02
(731) JAKUBOWSKI ROMAN, Sejny; SZULEWSKI JÓZEF, Sejny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE MARKET

(531) 18.01.19, 26.02.07, 26.02.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.21, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 

piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z piwem, 43 dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
zaopatrzenia w żywność, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie jedzenia na wy-
nos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 519043 (220) 2020 10 02
(731) WRÓBEL-PŘEČEK MIRANDA JAGÓDKA, Czyrna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODZIARNIA JAGÓDKA

(531) 03.02.01, 03.02.24, 08.01.18, 09.01.07, 02.09.12, 27.05.01, 
29.01.15, 09.03.05

(510), (511) 30 ciasta, ciastka, lody, gofry, wyroby cukierni-
cze, wafle do lodów, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, napoje czekoladowe z mlekiem.

(210) 519045 (220) 2020 10 02
(731) WRÓBEL-PŘEČEK MIRANDA JAGÓDKA, Czyrna
(540) (znak słowny)
(540) Jagódka
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, lody, gofry, wyroby cukierni-
cze, wafle do lodów, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, napoje czekoladowe z mlekiem.

(210) 519051 (220) 2020 10 04
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCOOT RENT

(531) 26.01.03, 26.01.16, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.03
(510), (511) 39 transport, usługi przewozu, transport - usłu-
gi nawigacji w zakresie transportu, kontraktowy wynajem 
pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów organizowanie 
wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu wszelkich 
środków transportu, usługi współdzielenia rowerów, usługi 
wynajmu samochodów, wynajem skuterów do transportu, 
41 wynajem hulajnóg.
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(210) 519055 (220) 2020 10 04
(731) STELMACH-LEWANDOWSKA MAŁGORZATA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jogopedia
(510), (511) 44 świadczenie usług w zakresie opieki zdro-
wotnej.

(210) 519058 (220) 2020 10 01
(731) BURCZYŃSKI JAKUB SOGNARE POWERED BY GRB, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sognare pizzunia

(531) 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, pizzerie, restauracje, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów 
i restauracji, usługi mobilnych restauracji, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, usługi kateringowe.

(210) 519064 (220) 2020 10 01
(731) CHEMA - ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Atopigo
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 519065 (220) 2020 10 02
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) (znak słowny)
(540) Valbon. Klasyka smaku
(510), (511) 29 produkty mleczne, ser i przetwory z sera, 
pasty do smarowania przygotowane z użyciem sera i / lub 
przetworów serowych z bezmlecznymi składnikami, masło, 
tłuszcze jadalne i oleje jadalne, produkty zastępcze na bazie 
tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych, gotowe po-
siłki przygotowane z użyciem sera, gotowe sałatki.

(210) 519068 (220) 2020 10 05
(731) MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowny)
(540) e-meditrans
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni oraz sprze-
daży poprzez Internet aparatów i urządzeń oraz materiałów 
medycznych, stomatologicznych i protetycznych tj.: aerozo-
le (dozowniki) do celów medycznych, aparatura do analizy 

do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura 
do anestezjologii, bandaże elastyczne i podtrzymujące, ban-
daże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny 
do celów leczniczych, baseny sanitarne dla chorych, cewni-
ki, aparatura i instrumenty chirurgiczne, elektrokardiografy, 
przyrządy do fizykoterapii, fotele dentystyczne i lekarskie, 
igły do celów medycznych, inhalatory, inkubatory dla no-
worodków i medyczne, kaniule, katgut, klamry chirurgicz-
ne, kompresory dla chirurgii, lampy do celów medycznych 
i leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, lusterka 
dentystyczne i stosowane w chirurgii, łóżka specjalne do ce-
lów leczniczych, łyżki do leków, aparatura i przyrządy do ma-
sażu, maski anestezjologiczne, meble do celów medycznych, 
aparatura i instrumenty medyczne, nici chirurgiczne, nitki 
do czyszczenia zębów, nożyce chirurgiczne, ochraniacze 
na palce do celów leczniczych, wkładki do butów przeciw 
płaskostopiu, urządzenia i instalacje do promieni rentge-
nowskich, lampy - promienie ultrafioletowe, protezy, protezy 
dentystyczne, aparaty radiologiczne i rentgenowskie do ce-
lów medycznych, rękawice do celów medycznych, skalpele, 
spluwaczki, stetoskopy, aparatura i instrumenty stomatolo-
giczne, szczęki sztuczne, szczypczyki, pincety, szyny chirur-
giczne, termometry do celów medycznych, walizeczki na in-
strumenty medyczne i chirurgiczne, wiertła dentystyczne, 
zdjęcia rentgenowskie, zęby sztuczne, zgłębniki chirurgiczne, 
igły i materiały do zszywania, materiały do wypełnień stoma-
tologicznych, preparaty do dezynfekcji i sterylizacji, materiały 
do endodoncji, masy wyciskowe, akcesoria stomatologiczne, 
preparaty do profilaktyki w stomatologii, sprzęt i urządzenia 
medyczne dla stomatologii, skanery wewnątrzustne, frezarki 
i drukarki 3D dla stomatologii, unity dentystyczne, mikrosko-
py i lupy dla stomatologii, autoklawy, piaskarki stomatolo-
giczne, usługi marketingowe dla branży stomatologicznej, 
37 usługi naprawy i serwisowania wyrobów medycznych 
i urządzeń stosowanych w stomatologii i protetyce, 41 usługi 
szkoleniowe świadczone dla lekarzy stomatologów, higieni-
stek, asystentek, protetyków i kierowników oraz managerów 
branży stomatologicznej.

(210) 519071 (220) 2020 10 02
(731) MOCZULSKI MARCIN MATRONIX, Pawłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multi-Telkom HD telekomunikacja jutra

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.01, 26.01.06, 26.01.16, 16.01.11
(510), (511) 38 telekomunikacja, agencje informacyjne, fora 
dla serwisów społecznościowych, informacje o telekomuni-
kacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
światłowodów, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, łączność poprzez terminale komputero-
we, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta 
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kar-
tek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wia-
domości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podkastów, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żą-
danie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi 
poczty głosowej, usługi przywoławcze, usługi telefoniczne, 
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usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowa-
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w za-
kresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnienie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych.

(210) 519075 (220) 2020 10 02
(731) AKADEMIA UNIA TARNÓW, Tarnów;  

KLUB SPORTOWY ZKS UNIA TARNÓW, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZKS UNIA 1928

(531) 03.07.10, 05.13.01, 05.13.07, 26.02.01, 26.03.04, 26.03.05, 
26.03.16, 26.03.18, 24.11.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 41 usługi klubów sportowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 519076 (220) 2020 10 02
(731) SMARTBUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART BUSINESS Do IT your way, do IT the SMART 

way!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i pli-
kami oraz do baz danych, aplikacje biurowe i biznesowe, 
oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i pro-
wadzenia operacji w świecie fizycznym, systemy operacyj-
ne, komputerowe systemy operacyjne, sterowniki urządzeń 
i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, oprogra-
mowanie wspomagające, oprogramowanie komputerowe, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie biurowe, pakiety biurowe [oprogramowanie], opro-
gramowanie biznesowe, oprogramowanie do planowania, 
oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowa-
nie do zarządzania wydajnością firmy, zintegrowane pakiety 
oprogramowania, 42 administracja serwerów, administro-
wanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, 

analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, doradztwo komputerowe, doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie 
raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycz-
nych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informa-
cji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje 
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo in-
formatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, 
profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, udzielanie informacji w zakresie technologii 
informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci 
informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne 
związane z integracją systemów komputerowych, usługi 
doradcze w dziedzinie projektowania systemów informa-
cyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosują-
cych różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa 
technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi do-
radztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsul-
tacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania 
systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania w za-
kresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów 
komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
usługi w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz da-
nych, opracowywanie baz danych, hosting komputerowych 
baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, 
usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, 
tworzenie stron internetowych, tworzenie programów kom-
puterowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów 
do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych 
dla innych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 
usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, two-
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, 
tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja pro-
gramów komputerowych, projektowanie, tworzenie i pro-
gramowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie 
stron internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn in-
ternetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworze-
nie stron głównych i stron internetowych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, 
projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn 
internetowych na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii 
zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków 
twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowa-
niem stron internetowych do handlu elektronicznego, pisa-
nie na zamówienie programów komputerowych, oprogra-
mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworze-
nie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, 
montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne 
administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie 
systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradz-
two, konsultacje i informacja w zakresie technologii informa-
cyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informa-
cji z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie 
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie 
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informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania kom-
puterowego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku 
ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat 
usług analiz i badań przemysłowych, dostarczanie informa-
cji związanych z projektowaniem i opracowywaniem opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
udzielanie informacji on-line na temat usług analiz i badań 
przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsul-
tacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, dostarczanie informacji związanych z projek-
towaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, dostarczanie informacji i wyników badań 
naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością 
wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, projektowanie 
baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, 
opracowywanie oprogramowania komputerowych baz 
danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania 
bazami danych, doradztwo w zakresie komputerowych 
programów baz danych, projektowanie i opracowywanie 
programów komputerowych baz danych, instalacja, konser-
wacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznych baz danych, opracowywanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego do baz danych, projektowa-
nie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych 
baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja 
systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
udostępnianie informacji on-line w zakresie badań techno-
logicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, mo-
nitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, 
analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyj-
nych, monitorowanie systemów komputerowych do celów 
bezpieczeństwa, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania kompute-
rowego on-line, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach 
do monitorowania nadawania.

(210) 519077 (220) 2020 10 05
(731) KULIK DARIUSZ RENT-KULIK, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART HOUSE

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 519078 (220) 2020 10 02
(731) AKADEMIA UNIA TARNÓW, Tarnów;  

KLUB SPORTOWY ZKS UNIA TARNÓW, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) UNIA TARNÓW
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 519080 (220) 2020 10 02
(731) MUTRYN MICHAŁ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) wrrsztat
(510), (511) 37 remont pojazdów, naprawa powypadkowa po-
jazdów, malowanie pojazdów mechanicznych, serwisowanie 
pojazdów dostawczych, konserwacja pojazdów mechanicz-
nych, regeneracja silników pojazdów, organizowanie naprawy 
pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi stacji 
naprawy pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi awa-
ryjnych napraw pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników po-
jazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, konserwacja 
i naprawa pojazdów, ładowanie akumulatorów do pojazdów, 
montaż [instalowanie] części do pojazdów, kontrola pojazdów 
przed przeprowadzeniem naprawy, organizowanie konserwacji 
silnikowych pojazdów lądowych, usługi warsztatów naprawy 
pojazdów silnikowych, organizowanie naprawy silnikowych 
pojazdów lądowych, instalacja części zamiennych do pojaz-
dów, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, 
montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, naprawa sprzęgieł do pojazdów lą-
dowych, naprawa układów zawieszenia do pojazdów, naprawa 
układów hamulcowych do pojazdów, instalowanie urządzeń 
do zabezpieczania pojazdów, konserwacja i naprawy pojaz-
dów silnikowych, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, obsługa 
i naprawy pojazdów silnikowych, usługi w zakresie konserwacji 
pojazdów silnikowych, usługi warsztatów w zakresie konserwa-
cji pojazdów, naprawa i konserwacja silników pojazdów mecha-
nicznych, usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, 
usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji 
pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części 
do nich, naprawa i konserwacja części podwozia oraz nad-
wozia pojazdów, naprawa i konserwacja układów chłodzenia 
w pojazdach mechanicznych, naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych i silników do nich, usługi warsztatów w zakresie 
konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi zabez-
pieczenia podwozia przed korozją, zakładanie i naprawa opon.

(210) 519081 (220) 2020 10 02
(731) TIORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Desmax.pl ŚRODKI OCHRONY I DEZYNFEKCJI 

PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, SPRZEDAŻ

(531) 02.09.15, 24.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające i ochronne, maski 
przeciwpyłowe.
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(210) 519090 (220) 2020 10 05
(731) MEWHEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEWHEEL

(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.01.03, 26.01.14, 26.11.03, 26.11.08, 
24.17.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, nagrania multimedialne, pliki multime-
dialne do pobrania, zapisane pliki danych, 12 elektryczne 
napędy do pojazdów, wózki inwalidzkie napędzane elek-
trycznie, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, silniki napę-
dowe do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektrycz-
ne do pojazdów lądowych, elektryczne mechanizmy na-
pędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów 
silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, wózki 
dla niepełnosprawnych, wózki inwalidzkie napędzane ręcz-
nie, silniki elektryczne do wózków inwalidzkich, elektryczne 
napędy do wózków dla osób niepełnosprawnych i z trud-
nościami w poruszaniu się, wyposażone w silnik wózki dla 
osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się, 
pojazdy do poruszania się, 16 publikacje edukacyjne, publi-
kacje drukowane, publikacje promocyjne, drukowane folde-
ry informacyjne, ulotki instrukcyjne, materiały edukacyjne 
i instruktażowe, materiały piśmienne, publikacje reklamowe, 
drukowany materiał promocyjny.

(210) 519092 (220) 2020 10 05
(731) ATLAS SZTUKI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 in Lodz

(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 dyskietki, karty magnetyczne, kasety video, 
płyty CD-ROM, płyty DVD, nienagrane nośniki elektronicz-
ne, nośniki elektroniczne z nagranym dźwiękiem, obrazem, 
grafiką, tekstami, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje 
drukowane, książki, dzienniki, czasopisma, periodyki, inne 
wydawnictwa prasowe i reklamowe, w tym druki, foldery, 
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, kalen-
darze, papeteria artykuły papiernicze, materiały piśmienne, 
artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
25 ubrania, buty i nakrycia głowy, 36  administrowanie, za-
rządzanie i wynajmowanie obiektów sportowych, rozryw-
kowych i rekreacyjnych sal gimnastycznych, klubów fitness, 
basenów, boisk, kortów, stadionów, torów do rywalizacji 
sportowej, 41 usługi organizowania i prowadzenia imprez 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, usługi organi-
zowania konkursów, gier losowych i loterii, usługi organi-

zowania wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, 
usługi organizowania pokazów mody, usługi organizowania 
przyjąć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, 
usługi prowadzenia sal kinowych, scen teatralnych i panto-
mimicznych, usługi produkcji i reprodukcji filmów i nagrań: 
video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi 
wykonywania reportażu fotograficznego i robienia zdjąć, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy 
edukacyjne, tłumaczenia, usługi świadczone przez artystów 
teatralnych, cyrkowych, wypożyczanie dekoracji filmowych 
i teatralnych, usługi organizowania dyskotek, produkcja fil-
mów, usługi wypożyczania filmów, nagrań audio i książek, 
usługi wypożyczania filmów dla kin, usługi instruktorów 
kultury fizycznej, usługi wypożyczania sprzętu kinemato-
graficznego, usługi organizowania konferencji, sympozjów 
i zjazdów, usługi organizowania loterii, prowadzenie luna-
parków, usługi montażu programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi prowadzenia nocnych klubów, obsługa pól 
golfowych, usługi organizowania balów, usługi orkiestry, 
usługi prowadzenia sal koncertowych, usługi udostępniania 
sprzętu karaoke, 43 usługi kawiarni, usługi restauracji, usługi 
punktów gastronomicznych, usługi hotelowe, przygotowy-
wanie i serwowanie posiłków w kawiarniach, restauracjach, 
punktach gastronomicznych, hotelach, wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy w hotelach, przygotowywanie 
żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, bankiety, odczyty.

(210) 519097 (220) 2020 10 05
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 intymne preparaty nawilżające, lubrykanty 
na bazie silikonu do użytku osobistego, żele nawilżające 
do użytku osobistego, feromony do użytku medycznego, 
kremy do wzmacniania orgazmu, podpaski dla kobiet, pre-
paraty do nawilżania pochwy, preparaty do ułatwiania sto-
sunków seksualnych, środki do nawilżania pochwy, środki 
farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, środki na-
wilżające do pochwy, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki ułatwiające zbliżenie seksualne, wkładki higieniczne, 
żele do stymulacji seksualnej, 10 akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, przyrządy, artykuły, urządzenia zwią-
zane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do sty-
mulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia i przyrządy 
do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35 doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego, w tym przez Internet, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampania-
mi pozyskiwania funduszy, usługi sprzedaży detalicznej oraz 
sprzedaży prowadzonej za pomocą portali internetowych 



Nr  ZT46/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

w związku z: akcesoriami seksualnymi, intymnymi kosmety-
kami dla kobiet do stosowania zewnętrznego i wewnętrzne-
go, środkami higieny osobistej, perfumami, porady odnośnie 
biznesowej obsługi klubów zdrowia, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych ofe-
rujących rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczą-
cej ciała i psychologii kobiecej, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet związanych z te-
matyką ich kobiecości i zdrowia, usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, usługi edukacyjne klubów, 42 doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, projektowanie i obsługa 
portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet 
dotyczących ich kobiecości, seksualności, zdrowia, praw, 
opracowywanie platform komputerowych, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie.

(210) 519098 (220) 2020 10 05
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 intymne preparaty nawilżające, lubrykanty 
na bazie silikonu do użytku osobistego, żele nawilżające 
do użytku osobistego, feromony do użytku medycznego, 
kremy do wzmacniania orgazmu, podpaski dla kobiet, pre-
paraty do nawilżania pochwy, preparaty do ułatwiania sto-
sunków seksualnych, środki do nawilżania pochwy, środki 
farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, środki na-
wilżające do pochwy, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki ułatwiające zbliżenie seksualne, wkładki higieniczne, 
żele do stymulacji seksualnej, 10 akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, przyrządy, artykuły, urządzenia zwią-
zane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do sty-
mulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia i przyrządy 
do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35 doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego, w tym przez Internet, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampania-
mi pozyskiwania funduszy, usługi sprzedaży detalicznej oraz 
sprzedaży prowadzonej za pomocą portali internetowych 
w związku z: akcesoriami seksualnymi, intymnymi kosmety-
kami dla kobiet do stosowania zewnętrznego i wewnętrzne-
go, środkami higieny osobistej, perfumami, porady odnośnie 
biznesowej obsługi klubów zdrowia, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych ofe-
rujących rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczą-
cej ciała i psychologii kobiecej, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet związanych z te-
matyką ich kobiecości i zdrowia, usługi edukacyjne i instruk-

tażowe, usługi edukacyjne klubów, 42 doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, projektowanie i obsługa 
portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet 
dotyczących ich kobiecości, seksualności, zdrowia, praw, 
opracowywanie platform komputerowych, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie.

(210) 519099 (220) 2020 10 05
(731) SZEWCZYK DARIUSZ, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prize Pet Food

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 03.06.03, 24.05.20, 09.01.10, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, nasiona ro-
ślin strączkowych [karma dla zwierząt], mleko do stosowania 
jako karma dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla królików, 
karma dla psów, karma dla psów biorących udział w goni-
twach, karma dla ryb, karma dla złotych rybek, karma dla pta-
ków domowych, karma dla ptaków, karma dla gryzoni, środki 
odżywcze [karma] dla ryb, artykuły spożywcze dla zwierząt 
zawierające wyciągi z roślin, jadalne kości i kostki do żucia dla 
zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwie-
rząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, 
kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, napoje dla 
zwierząt domowych, napoje dla zwierząt, napoje dla zwie-
rząt z rodziny psów, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby ry-
żowe [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych 
w formie gryzaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokar-
my puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty 
spożywcze dla zwierząt, produkty żywnościowe dla zwierząt 
na bazie mleka, solone ciastka dla zwierząt, smakołyki dla 
zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych.

(210) 519102 (220) 2020 10 05
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYV
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(531) 27.05.01
(510), (511) 5 intymne preparaty nawilżające, lubrykanty 
na bazie silikonu do użytku osobistego, żele nawilżające 
do użytku osobistego, feromony do użytku medyczne-
go, kremy do wzmacniania orgazmu, podpaski dla kobiet, 
preparaty do nawilżania pochwy, preparaty do ułatwiania 
stosunków seksualnych, środki do nawilżania pochwy, 
środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, 
środki nawilżające do pochwy, środki do higieny intymnej 
dla kobiet, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, wkład-
ki higieniczne, żele do stymulacji seksualnej, 10 akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, przyrządy, artykuły, 
urządzenia związane z aktywnością seksualną, środki po-
mocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urzą-
dzenia i przyrządy do leczniczego wzmacniania mięśni 
Kegla, 35 doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Inter-
net, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania 
funduszy, usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży 
prowadzonej za pomocą portali internetowych w związ-
ku z: akcesoriami seksualnymi, intymnymi kosmetykami 
dla kobiet do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, 
środkami higieny osobistej, perfumami, porady odnośnie 
biznesowej obsługi klubów zdrowia, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych 
oferujących rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy 
dotyczącej ciała i psychologii kobiecej, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet 
związanych z tematyką ich kobiecości i zdrowia, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne klubów, 
42 doradztwo w projektowaniu stron internetowych, pro-
jektowanie i obsługa portali internetowych z informacjami 
i poradami dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksu-
alności, zdrowia, praw, opracowywanie platform kompu-
terowych, programowanie oprogramowania do platform 
informacyjnych w Internecie.

(210) 519106 (220) 2020 10 05
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intro PRO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycy-
dy, pestycydy rolnicze.

(210) 519111 (220) 2020 10 06
(731) KORONOWSKA DOMINIKA DNELL, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Dnell

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 dolne części ubrań- odzież, gabardyna- 
odzież, golfy- odzież, gorsety- odzież, wyroby gorseciarskie, 
halki- odzież, kombinezony- odzież, komplety do biegania- 
odzież, komplety do joggingu- odzież, komplety odzieżowe 
ze spodenkami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki- odzież, 
kurtki pikowane- odzież, narzutki na ramiona- odzież, odzież, 
odzież codzienna, odzież damska, odzież do biegania, odzież 
dziana, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, 
odzież haftowana, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież 
kaszmirowa, odzież lniana, odzież pluszowa, odzież skórza-
na, odzież sportowa, odzież tkana, odzież wełniana, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla pań, odzież z lateksu, odzież ze skóry, 
okrycia wierzchnie- odzież, swetry- odzież, szorty- odzież, 
topy- odzież.

(210) 519112 (220) 2020 10 06
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) VEGASKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, przekąski warzywne, pasty wa-
rzywne.

(210) 519113 (220) 2020 10 06
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) WEGASKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, przekąski warzywne, pasty wa-
rzywne.

(210) 519114 (220) 2020 10 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZHL
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(531) 24.01.09, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 monety pamiątkowe, odznaki pamiątkowe, 
tarcze pamiątkowe z metali szlachetnych, puchary pamiątko-
we wykonane z metali szlachetnych, 25 koszulki z nadrukami, 
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, czapki i czapeczki spor-
towe, szaliki sportowe, 28 gry w hokeja, rękawice hokejowe, 
41 kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia zawodników spor-
towych, szkolenia sędziów sportowych, szkolenia i instruktaż, 
organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie semina-
riów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkolenio-
wych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, szko-
lenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie w zakresie spraw-
ności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, za-
pewnienie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, szkolenia 
sportowe, usługi sportowe, organizowanie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, rozrywka w postaci meczów hokeja na lo-
dzie, organizowanie zawodów sportowych.

(210) 519117 (220) 2020 10 05
(731) MB TAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TAMPONER
(510), (511) 16 arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania.

(210) 519118 (220) 2020 10 05
(731) STOWARZYSZENIE RESTAURACJI W TARNOWIE, 

Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy w Tarnowie

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12, 19.03.03
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 519123 (220) 2020 10 05
(731) PRAŁAT MONIKA ART TEAM MONIKA PRAŁAT, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aquaskin +

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów i skó-
ry głowy, 8 narzędzia i przyrządy do wykonywania zabiegów 
kosmetycznych i medycznych, 10 aparaty i instrumenty ko-

smetyczne i medyczne, 41 prowadzenie i organizacja szko-
leń z zakresu fryzjerstwa, trychologii i kosmetologii, 44 usłu-
gi medyczne i kosmetyczne, higiena i troska o urodę istot 
ludzkich, sprzedaż i wynajem sprzętu kosmetycznego i me-
dycznego.

(210) 519133 (220) 2020 10 06
(731) MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANA

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, dolne 
części ubrań [odzież], bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, 
kurtki bluzy, koszulki z nadrukami, odzież, nakrycia głowy, 
spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodnie, spodnie od dre-
su, wygodne luźne spodnie, spodnie ze stretchu.

(210) 519134 (220) 2020 10 05
(731) REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Ratusz24
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie użyt-
kowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie wspomagające, oprogra-
mowanie biurowe, oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], oprogramowanie do zarządzania na miejscu, kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, 42 udzielanie porad 
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem 
komputerowym, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi 
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem kompu-
terowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne związane z opro-
gramowaniem komputerowym, instalacje oprogramowania 
komputerowego.

(210) 519142 (220) 2020 10 05
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Banki Spółdzielcze BPS - jesteś u siebie
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towa-
rów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, re-
klama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
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tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez 
Internet - home banking, usługi bankowe w zakresie 
oszczędności, lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depo-
zyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, trans-
akcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, 
operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finanso-
we, informacje bankowe, informacje finansowe, inwesty-
cje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, orga-
nizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, 
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 519146 (220) 2020 10 05
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EKO?Logicznie, że się opłaca!
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towa-
rów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, re-
klama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, telefoniczne udzielanie 
informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez 
Internet - home banking, usługi bankowe w zakresie 
oszczędności, lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depo-
zyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, trans-
akcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, 
operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finanso-
we, informacje bankowe, informacje finansowe, inwesty-
cje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, orga-
nizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, 
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 519153 (220) 2020 10 05
(731) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) POOPEYS BABY CARE BABY CARE POOPEYS POOPEYS

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 05.05.16, 01.15.15, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 5 pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy ce-
lulozowe dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jednorazowe 
pieluchy z papieru dla niemowląt, jednorazowe pieluchy 
do pływania dla dzieci i niemowląt, pieluchomajtki dziecię-
ce, jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pie-
luchomajtki z papieru dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt 
z papieru, pieluchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, 
pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, profi-
lowane pieluchy papierowe dla dzieci, profilowane pieluchy 
celulozowe dla dzieci, 16 chusteczki higieniczne, chustecz-
ki toaletowe, chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki 
do nosa papierowe, papierowe chusteczki do mycia, papie-
rowe chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy z pa-
pieru, 24 ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla małych 
dzieci.

(210) 519162 (220) 2020 10 07
(731) GOSTOMSKI HUBERT, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Make fit easy

(531) 26.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, usłu-
gi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, usługi doradcze dotyczące żywności.



Nr  ZT46/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

(210) 519173 (220) 2020 10 06
(731) REGA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 samurajów RESTAURACJA JAPOŃSKA

(531) 27.05.01, 27.07.21, 28.03.99, 29.01.14
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, catering.

(210) 519175 (220) 2020 10 06
(731) WIELGOŚ MIROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spoco

(531) 14.03.03, 14.03.13, 18.01.21, 25.05.01, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 35 usługi marketingowe.

(210) 519180 (220) 2020 10 07
(731) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY 

WENTYLACYJNE, Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, filtry powietrza do celów 
mechanicznych, filtry do gazów - maszyny, pompy, kompre-
sory i dmuchawy, wymienniki ciepła jako części maszyn, re-
duktory ciśnienia jako części maszyn, kondensatory pary jako 
części maszyn, kondensatory gazu jako części maszyn, odpo-
wietrzacze, odgazowywacze wody zasilającej, 11 instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, urządzenia do sterylizacji, uzdatniania i od-
świeżania powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza, filtry 
powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powie-
trza, urządzenia do filtrowania pyłków, wymienniki ciepła, 
rekuperatory, wymienniki powietrza, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, schładzania i oczyszczania wody, instalacje 
i urządzenia centralnego ogrzewania, kondensatory gazu 
inne niż części maszyn, zawory termostatyczne i regulacyj-
ne, pompy cieplne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do instalacji wodnych i gazowych, terminale wentylacyjne.

(210) 519204 (220) 2020 10 07
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART! Student

(531) 01.15.15, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line 
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych mię-
dzy osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania 
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnia-
niu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatry-
wać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz 
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umo-
wy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odnie-
sieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym 
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzeda-
ży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzeda-
ży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, 
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyż-
szenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie 
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu 
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób 
trzecich, informatycznych systemów marketingowych do-
stępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.

(210) 519205 (220) 2020 10 07
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro SMART! Student

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.04, 01.15.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w za-
kresie obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków 
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji han-
dlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży 
i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line 
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi porównywania cen, usługi marketingo-
we, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny in-
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ternetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą 
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się 
w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz reali-
zować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy 
i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesie-
niu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym 
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprze-
daży towarów, usługi promocyjne polegające na dostar-
czaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy 
sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy 
towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek 
lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 usługi kompu-
terowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produk-
tów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzy-
mywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych sys-
temów marketingowych dostępnych przez Internet, opro-
gramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line.

(210) 519209 (220) 2020 10 06
(731) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POOPEYS BABY CARE BABY CARE POOPEYS POOPEYS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
26.01.21, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 5 pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy 
celulozowe dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jed-
norazowe pieluchy z papieru dla niemowląt, jednorazowe 
pieluchy do pływania dla dzieci i niemowląt, pielucho-
majtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, 
jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla niemowląt, 
pieluszki dla niemowląt z papieru, pieluchy jednorazo-
we z papieru dla małych dzieci, pieluchy dziecięce jed-
norazowe z papieru i celulozy, profilowane pieluchy pa-
pierowe dla dzieci, profilowane pieluchy celulozowe dla 
dzieci, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, 
chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki do nosa 
papierowe, papierowe chusteczki do mycia, papierowe 
chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy z papie-
ru, 24 ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla małych  
dzieci.

(210) 519215 (220) 2020 10 07
(731) PHAGEARMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.05.02, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze zawarte w tej klasie, 
suplementy diety, środki wspomagające żywienie, 35 usłu-
gi prowadzenia sprzedaży: leków, produktów leczniczych, 
suplementów diety, środków wspomagających żywienie, 
42 badania naukowe i technologiczne z zakresu biologii,  
farmacji, medycyny i żywienia człowieka i zwierząt, badania 
naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, usługi 
naukowe i badania w zakresie genetyki i inżynierii genetycz-
nej, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane 
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 519225 (220) 2020 10 07
(731) GAJCY MILENA UWOLNIJ PIĘKNO, Małopole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uwolnij PIĘKNO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.01, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 analiza 
kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie uro-
dy, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, pielęgnacja urody, pielęgnacja uro-
dy dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez salony 
piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielę-
gnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi do-
radcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania brwi, 
usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi kolory-
zacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi 
kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, 
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi leczni-
cze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w za-
kresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi nitkowania brwi, 
usługi pielęgnacji urody, usługi podologa, usługi salonów 
piękności, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w za-
kresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie 
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pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie usuwania 
włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi 
woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi 
depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji 
urody.

(210) 519232 (220) 2020 10 08
(731) MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.03.01, 26.03.07, 27.05.17
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wy-
darzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, roz-
rywka i sport.

(210) 519234 (220) 2020 10 08
(731) DUSZA OLGA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Świętulanka
(510), (511) 28 przytulanki świętych i błogosławionych, lalki 
do zabawy, lalki szmaciane, lalki pluszowe, lalki w tradycyj-
nych strojach.

(210) 519259 (220) 2020 10 09
(731) ZGŁOBICKI WIESŁAW, Królówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROGRAD www.eurograd.pl

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 
26.11.12, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 37 naprawy i konserwacja samochodów, na-
prawy i obsługa samochodów, naprawy lub konserwacja 
samochodów, naprawy samochodów, konserwacja i napra-
wa pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych 
do transportu pasażerów, konserwacja i naprawy pojazdów 
silnikowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samocho-
dowych, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa 
i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i kon-
serwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, na-
prawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, 
naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób 
trzecich, naprawa karoserii samochodowych, organizowanie 
naprawy pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów 

silnikowych, usługi warsztatów naprawy pojazdów, naprawa 
urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń gospodarstwa 
domowego i kuchennych, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, rozbiórka budynków, nakładanie wylewki po-
sadzkowej, tapetowanie, malowanie, szklenie okien.

(210) 519260 (220) 2020 10 09
(731) FUTERSKI PIOTR, Gulczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPParts

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci 
przyczep do traktorów], ciągnikowe żniwiarki pokosowe [na-
rzędzia rolnicze], elewatory do użytku rolniczego, elewatory 
rolnicze, kultywatory [rolnicze przyrządy], maszyny do upra-
wiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny i urządzenia rol-
nicze, ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze, maszyny rolnicze 
do kultywacji, maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszy-
ny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszyny 
rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze, do robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
nictwa, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze 
do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania trawy, 
maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze 
w postaci przyczep, maszyny uprawowe do użytku rolnicze-
go, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], mechaniczne 
narzędzia rolnicze, młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolni-
cze w postaci przyczep do traktorów], młockarnie [rolnicze 
przyrządy], narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, 
narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, narzędzia 
rolnicze inne niż narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, na-
rzędzia rolnicze montowane do przyczepy, opielacze rolni-
cze mechaniczne [maszyny], opryskiwacze [maszyny] rolni-
cze, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze rolnicze [części 
maszyn], pługi stanowiące maszyny rolnicze, rolnicze maszy-
ny rozprowadzające, prasy do belowania do użytku rolnicze-
go, rolnicze obrabiarki, siewniki rolnicze, siewniki rzędowe 
[narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [rolnicze przyrządy], 
urządzenia do uprawiania roli [narzędzia rolnicze], urządze-
nia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolniczego, 
dźwigi budowlane, maszyny budowlane, maszyny budowla-
ne do konstrukcji betonowych, pojazdy budowlane, inne niż 
do celów transportowych, windy budowlane, aeratory, aera-
tory do trawników [maszyny], akcesoria do koszenia trawni-
ków do pojazdów, aplikatory nawozu w postaci przyczep 
do ciągników, areatory [maszyny] do użytku w napowietrza-
niu gleby, atomizatory stanowiące części maszyn do opryski-
wania upraw rolniczych, automatyczne urządzenia do kar-
mienia żywego inwentarza, brony, brony holowane ciągni-
kiem, brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trakto-
rów], brony talerzowe, chwytaki do siana [maszyny lub części 
maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dmuchawy elek-
tryczne do odpadów trawnikowych, dojarki do automatycz-
nego dojenia, dojarki mechaniczne, doładowywane obci-
narki do żywopłotów, elektroniczne pojemniki do karmienia 
zwierząt, elektryczne areatory trawnikowe, elektryczne ko-
siarki do trawy, elektryczne kosy ogrodowe, elektryczne na-
rzędzia ogrodnicze, elektryczne nożyce do żywopłotów, 
elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, elektryczne pompy 
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ogrodowe, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, elektrycz-
ne skaryfikatory, elektrycznie napędzane nożyce do żywo-
płotów, elektryczne urządzenia do przystrzygania trawy, ele-
menty do poruszania gleby do przyborów rolniczych, glebo-
gryzarki, glebogryzarki ogrodowe, głowice ścinkowe, golarki 
elektryczne do żywego inwentarza, grabiarki [maszyny], 
grabie do zgrabiarek, grabie poprzeczne do siania [sprzęt rol-
niczy w postaci przyczep do traktorów], hydrauliczne chwy-
taki do drewna do użytku w leśnictwie, koła pasowe napę-
dowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, kombajn zbo-
żowy [maszyny], kombajny zbożowe, kosiarki, kosiarki bijako-
we, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki do trawy 
[maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], kosiarki [maszyny], 
kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki spalino-
we, kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trakto-
rów], kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki żył-
kowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], 
kosy [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, kra-
wędziarki [maszyny], krawędziarki trawnikowe z napędem 
elektrycznym, kultywatory [maszyny], kultywatory [narzę-
dzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kultywatory 
obrotowe [maszyny], kultywatory rotacyjne [maszyny], kulty-
watory trawnikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, 
kultywatory z napędem mechanicznym, kultywatory z silni-
kami, ładowarki do leja zasypowego [maszyny], ładowarki 
do maszyn rolniczych, lance opryskiwaczy będące przyrzą-
dami rolniczymi, lance opryskiwaczy będące przyrządami 
ogrodniczymi, leje rozładunkowe, leje zasypowe [maszyny], 
lemiesze pługów, łuskarki ziarna, maszyna do rozdrabniania 
makuchów [śrutownik], maszynki do obcinania włosów dla 
zwierząt [maszyny], maszyny dla mleczarstwa, maszyny 
do belowania, maszyny do cięcia paszy, maszyny do cięcia 
pniaków, maszyny do cięcia rzepy, maszyny do cięcia trawni-
ków, maszyny do czesania włókien rami, maszyny do golenia 
owiec [elektryczne], maszyny do korowania, maszyny do ko-
rowania łodyg szczmielu białego [rami], maszyny do oddzie-
lania ziarenek niełuskanego ryżu, maszyny do okrawania, 
maszyny do oporządzania zwierząt, do ścinania sierści 
u zwierząt, maszyny do pielenia, maszyny do pozyskiwania 
drewna, maszyny do przetwarzania sadzonek, maszyny 
do robót leśnych, maszyny do sadzenia ryżu, maszyny do se-
paracji zbóż, maszyny do separowania zboża, maszyny 
do siania, maszyny do siekania, maszyny do siania nasion po-
jedynczo, maszyny do siekania liści morwy, maszyny do sor-
towania ziaren ryżu, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, 
maszyny do strzyżenia trawy, maszyny do ugniatania ramii, 
maszyny do uprawiania roli z napędem mechanicznym, ma-
szyny do uprawianie roli holowane za pojazdem, maszyny 
do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do użytku 
w rolnictwie, maszyny do użytku w uprawie winorośli, ma-
szyny do walcowania trawników, maszyny do wycinania 
ścierniska, maszyny do zbierania trawy, maszyny do zbijania 
bel słomy, zgrabiarki do trawników [maszyny], zmechanizo-
wane podajniki do karmienia dzikich zwierząt, zmechanizo-
wane podajniki do karmienia zwierząt, zmotoryzowane kul-
tywatory, żniwiarki, żniwiarki i snopowiązałki, żniwiarki [ko-
szenie], żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trak-
torów], żniwiarki zbożowe, wałki spryskujące będące przyrzą-
dami ogrodniczymi, wałki spryskujące będące przyrządami 
rolniczymi, wałki z kolcami [maszyny], wały [sprzęt rolniczy 
w postaci przyczep do traktorów], wentylatory wyciągowe 
do zasysania ziaren, wentylatory wyciągowe do przewozu 
ziaren, wentylatory wyciągowe do upakowywania ziaren, 
wialnie, wiązarki do siana, wycinarki [maszyny], wykaszarki 
do trawy i zarośli [maszyny], wylęgarki drobiu, wyrównywarki 
krawędzi trawy, wysięgniki spryskujące do przymocowywa-
nia do pojazdów w celu opryskiwania hodowli rolnych, wy-

sięgniki spryskujące do ciągnięcia za pojazdami w celu opry-
skiwania hodowli rolnych, wysięgniki spryskujące przymoco-
wane do pojazdów w celu opryskiwania hodowli rolnych, 
wysokowydajne kosiarki bijakowe, zamiatarki do trawników 
[maszyny], zbiornik zasypowy na karmę dla zwierząt [maszy-
ny], zgrabiarki, sprzęgła do przyrządów rolniczych, suszarki 
ziarna, szpule do podkaszarek żyłkowych do trawników 
i ogrodów, traktory ogrodowe do koszenia trawników, try-
mery sierści dla zwierząt [maszyny], urządzenia do łuskania 
ryżu, urządzenia do napowietrzania [maszyny], urządzenia 
do natrysku płomieniowego do palenia roślinności, urządze-
nia do nawożenia [maszyny], urządzenia do rozdrabiania 
i rozrzucania bel słomy [maszyny], urządzenia do rozlewania 
nawozu płynnego [maszyny], urządzenia do strzyżenia bydła 
[maszyny], urządzenia do ustawiania zębów pił [piły do drew-
na], urządzenia do wyrównywania powierzchni, urządzenia 
do zbierania herbaty [maszyny], urządzenia do zraszania 
[maszyny], urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 
walce ogrodowe [maszyny], roztrząsacze obornika [sprzęt 
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], ścinacze gałęzi 
[maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie, 
sieczkarnie do słomy [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], 
sieczkarnie elektryczne, sieczkarnie [maszyny], siewniki, 
siewniki [maszyny], siewniki rzędowe [części do maszyn], 
siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, 
siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trak-
torów], siewniki w postaci przyczep do traktorów, silosokom-
bajny, skaryfikatory [maszyny], snopowiązałki, rozdrabniacze 
[elektryczne narzędzia ogrodnicze i do trawników], rozdrab-
niacze [maszyny], rozdrabniacze próżniowe do usuwania 
gruzu, rozdrabniarki, rozdrabniarki do pasz, rozdrabniarki [na-
rzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], rozpiera-
cze mechaniczne, rozpylacze do ciągnięcia za pojazdami 
w celu opryskiwania upraw rolnych, rozpylacze insektycy-
dów [narzędzia ręczne, elektryczne], rozpylacze [maszyny] 
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, rozpyla-
cze [maszyny] do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środ-
ków chwastobójczych, rozpylacze owadobójcze [maszyny], 
rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu opryskiwa-
nia upraw rolnych, rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki 
nawozów [maszyny], rozrzutniki obornika, rozściełacze siecz-
ki [maszyny], rozsiewacz nawozów [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], roztrząsacze obornika dwutarczo-
we, roztrząsacze obornika rzędowe [maszyny], prasy do pa-
szy, prasy do siana, prasy do siania [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], przenośniki do maszyn i urządzeń 
rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, przetrzą-
sacze do siana, przetrząsacze siana, przybory i urządzenia 
do skórowania bydła [maszyny], przycinacze do drzew [ma-
szyny], przycinarki do trawy, przycinarki do żywopłotów [ma-
szyny], przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, 
przycinarki krawędzi trawników [maszyny], przycinarki trawy, 
przyrządy do ogłuszania bydła [maszyny], przyrządy do usu-
wania bydlęcych rogów, przyrządy do znakowania bydła 
[maszyny], rębarki do okrągłych beli [maszyny], roboty koszą-
ce, opryskiwacze upraw, ostrza do kosiarek, ostrza do siecz-
karni, ostrza do sieczkarni [części do maszyn], paski do silni-
ków maszyn rolniczych, piły do gałęzi [elektryczne], piły 
do gałęzi [silnikowe], pługi, pługi do usuwania darni, pługi 
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], pneuma-
tyczne snopowiązałki, podajniki grawitacyjne montowane 
na siewnikach, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], 
pogłębiacze [maszyny], poziome rury rozdzielcze opryskiwa-
cza z rozpylaczami do upraw, prasy do belowania do użytku 
przemysłowego, narzędzia do walcowania trawników do do-
łączania do pojazdów lądowych, narzędzia ogrodnicze [ma-
szyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodni-
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cze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze [maszyny], obcina-
cze do gałęzi drzew [maszyny], obcinarki koszące do soi 
[maszyny], ogrodowe maszyny uprawowe, okrawarki, opry-
skiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] 
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku 
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki 
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze ogrod-
nicze [części maszyn], maszyny rozrzucające nawóz, maszy-
ny ścinkowo - układające, maszyny sortujące liście herbaty, 
maszyny tnące do zielonej paszy, maszyny zrywające 
do użytku ogrodowego, mechaniczne kosiarki do trawni-
ków, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechani-
zmy robotyczne stosowane w uprawie winorośli, mechani-
zmy robotyczne stosowane w rolnictwie, mieszarki do pa-
szy [urządzenia do mieszania paszy], mieszarki zbożowe 
[maszyny], mini kultywatory, młocarnie, młyny do słomy 
[maszyny], narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], ma-
szyny do zbioru herbaty, maszyny do zgniatania łodyg, ma-
szyny do zgrzeblenia ramii, maszyny do zrywania, maszyny 
dzielące jęczmień, maszyny i narzędzia do rozprowadzania 
nawozów, inne niż narzędzia ręczne, maszyny i przyrządy 
zapobiegające rdzy zbożowej, inne niż przyrządy ręczne, 
maszyny oczyszczające powierzchnię cieczy, maszyny 
ogrodnicze.

(210) 519264 (220) 2020 10 09
(731) ZYGIER MAGDALENA SETNO DESIGN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SETNO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie nieme-
talowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi w za-
kresie handlu dotyczące towarów takich jak: meble i akce-
soria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wysta-
wowe i oznakowanie niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, 42 usługi naukowe i technologiczne, 
usługi projektowania, usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych.

(210) 519266 (220) 2020 10 09
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) GRANDE
(510), (511) 12 wózki dziecięce spacerowe, części i akcesoria 
do wózków dziecięcych spacerowych.

(210) 519292 (220) 2020 10 09
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISTULA move

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.09, 26.11.12

(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 [chust-
ki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy te-
lewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklama 
korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami 
do nich.

(210) 519293 (220) 2020 10 09
(731) ZAWADZKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Chore Melodie
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe z mu-
zyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty DVD 
z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne na-
grania wideo, nagrane dyski wideo, książki audio, muzyka 
cyfrowa do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, 
publikacje elektroniczne, okulary przeciwsłoneczne, 25 ko-
szulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, t-shirty z krótkim 
rękawem, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, krótkie spodnie, 
dżinsy, spodnie dresowe, długie kurtki, kurtki pilotki, ocie-
plane kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki wierzchnie, czapki 
z daszkiem, czapki dziane, rękawiczki dziane, szaliki, szaliki 
rurkowe (kominy) na szyję, 41 udostępnianie rozrywki multi-
medialnej za pomocą strony internetowej, publikowanie pio-
senek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek 
w postaci książek, organizowanie festiwali, koncerty muzycz-
ne na żywo, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
komponowanie muzyki dla osób trzecich, publikacje multi-
medialne.

(210) 519295 (220) 2020 10 09
(731) ZAWADZKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Mutylator
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe z mu-
zyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty DVD 
z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne na-
grania wideo, nagrane dyski wideo, książki audio, muzyka 
cyfrowa do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, 
okulary przeciwsłoneczne, publikacje elektroniczne, 25 ko-
szulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, t-shirty z krótkim 
rękawem, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, krótkie spodnie, 
dżinsy, spodnie dresowe, długie kurtki, kurtki pilotki, ocie-
plane kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki wierzchnie, czapki 
z daszkiem, czapki dziane, rękawiczki dziane, szaliki, szaliki 
rurkowe (kominy) na szyję, 41 udostępnianie rozrywki multi-
medialnej za pomocą strony internetowej, publikowanie pio-
senek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek 
w postaci książek, organizowanie festiwali, koncerty muzycz-
ne na żywo, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
komponowanie muzyki dla osób trzecich, publikacje multi-
medialne.

(210) 519296 (220) 2020 10 09
(731) DINH HUNG, Wołucza
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Mr.Hung’s ORIENTAL TASTE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 01.15.11, 11.03.10, 11.03.20, 
11.01.06

(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski skła-
dające się głównie z produktów zawartych w tej klasie, 
43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 519297 (220) 2020 10 09
(731) EU DRINK COMPANY S.A.C., Lima, PE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOW UP! energy

(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje gazo-
wane, napoje energetyczne, napoje białkowe i napoje izoto-
niczne (hiper- lub hipotoniczne do użycia i/lub wymagane 
przez sportowców), alkoholowe napoje słodowe będące pi-
wem, bezalkoholowe napoje słodowe będące piwem, bez-
alkoholowe napoje słodowe inne niż piwo, piwo pszeniczne, 
piwo porter, piwo ale, mocne piwa typu stout i lager, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy, esencje i inne preparaty do produkcji napojów, a także 
tabletki musujące (oranżada w proszku) i proszki do przy-
gotowywania napojów i koktajli bezalkoholowych, napoje 
hipertoniczne i hipotoniczne (do użytku przez sportowców 
i/lub wymagane przez sportowców), wody stołowe, napo-
je bezalkoholowe z soków owocowych i warzywnych oraz 
bezalkoholowe ekstrakty owocowe, syropy do lemoniady, 
pastylki do napojów musujących, aperitify i koktajle bezalko-
holowe.

(210) 519304 (220) 2020 10 10
(731) DĘBIŃSKA KATARZYNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAU FASHION
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, obroże dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, 
odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia 
dla zwierząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, smycze dla 

zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt 
domowych, ubranka dla zwierząt, 20 budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt domowych, 
budy dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwie-
rząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, kontenery 
dla zwierząt domowych, kosze do spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, do przewożenia 
zwierząt domowych, meble dla zwierząt domowych, mode-
le zwierząt [ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele zwierząt 
[ozdoby] z drewna, poduszki dla zwierząt domowych, po-
słania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, prze-
nośne posłania dla zwierząt domowych, transportery dla 
zwierząt w formie pudeł, 21 artykuły dla zwierząt, grzebienie 
dla zwierząt, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwie-
rząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt do-
mowych, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt 
domowych, miski dla zwierząt domowych, miski dla zwie-
rząt domowych, automatyczne, miski do picia dla zwierząt 
domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotecz-
ki do zębów dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt 
domowych, szczotki do usuwania futra dla zwierząt domo-
wych, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki z włosia dla 
zwierząt.

(210) 519305 (220) 2020 10 10
(731) MAZUR EWA M’LORISON, Sądkowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVANIX

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 13 broń, wiatrówki [broń], pistolety pneuma-
tyczne [wiatrówki].

(210) 519306 (220) 2020 10 10
(731) KLIMCZYŃSKA JOANNA NEXTHOME, Podgórzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nextHome

(531) 26.05.01, 24.15.21, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi 
agencji nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi agencji pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści za prowizję, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nie-
ruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
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agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, 
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], doradz-
two w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, timesharing 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi nabywa-
nia nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nie-
ruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, usłu-
gi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, 
usługi kredytowania nieruchomości, doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
usługi zarządzania nieruchomościami, pomoc w zakupie nie-
ruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi pośrednictwa finan-
sowego w zakresie nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, powiernictwo nierucho-
mości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.

(210) 519307 (220) 2020 10 10
(731) KACZMAREK BEATA, KACZMAREK ŁUKASZ 

HOLIMEDICA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOLIMEDICA
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie kon-
ferencji, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi nauki na odle-
głość świadczone on-line, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie informa-
cji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie szkoleń on-line, 
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, elek-
troniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamo-
we, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych  
on-line, publikowanie tekstów edukacyjnych, organizacja 
webinariów, 44 usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi 
w zakresie medycyny regeneracyjnej, fizjoterapia, rehabili-
tacja fizyczna, informacje dotyczące masażu, masaż, opieka 
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka me-
dyczna i zdrowotna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, do-
radztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez 
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny.

(210) 519308 (220) 2020 10 11
(731) WAWRZYNÓW DAWID, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) hajstech
(510), (511) 38 usługi w zakresie portali internetowych, do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, prowadzenie 
portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świad-
czone przez portal internetowy w zakresie udostępniania 
na portalu informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, 
reklam, filmów, fotografii, dostarczanie wiadomości za po-
średnictwem środków elektronicznych, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi w zakresie zbierania 
i przekazywania aktualności informacyjnych, internetowy 
serwis informacyjny, nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych 

sieci łącznościowych, podcasting, transmisje internetowe, 
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 
dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymia-
na wiadomości za pomocą, czatów i forów internetowych, 
usługi udostępniania osobom trzecim internetowego forum 
dyskusyjnego, 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, dostar-
czanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów edu-
kacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowych, pu-
blikowanie czasopism i książek edukacyjnych, publikowanie 
czasopism i książek edukacyjnych w postaci elektronicznej, 
udostępnianie publikacji on-line, produkcja nagrań audio 
i video publikowanych w Internecie, produkcja infografik 
publikowanych w Internecie, publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publiko-
wanie drogą elektroniczną, szkolenia biznesowe, szkolenia 
biznesowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia edukacyjne przeprowadza-
ne za pośrednictwem Internetu, szkolenia związane z finan-
sami, szkolenia związane z finansami przeprowadzane za po-
średnictwem Internetu, kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne 
dotyczące finansów, prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie finansów, organizacja webinariów, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji finansowej, 
usługi konsultacyjne w zakresie edukacji finansowej za po-
średnictwem Internetu, doradztwo szkoleniowe w zakresie 
finansów, kursy instruktażowe, przeprowadzanie wywiadów 
w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów w ce-
lach edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów za pośred-
nictwem Internetu, usługi szkoleń pracowników związane 
z technologią finansową.

(210) 519309 (220) 2020 10 11
(731) PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko
(540) (znak słowny)
(540) galeria kominków
(510), (511) 38 cyfrowa transmisja danych za pośrednic-
twem Internetu, dostarczanie informacji komunikacyjnych, 
udostępnianie komputerowej bazy danych, usługi komuni-
kacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi w zakresie 
przekierowywania do stron internetowych, zapewnianie do-
stępu do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych 
on-line, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przecho-
wywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego 
wglądu, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem 
Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku 
[portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu 
do forów internetowych, zapewnianie dostępu do kompute-
rowych baz danych, zapewnianie dostępu do portali w Inter-
necie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapew-
nianie dostępu do treści multimedialnych on-line, zapewnia-
nie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem 
Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej 
sieci komputerowej i stron on-line zawierających informa-
cje na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie użytkow-
nikom dostępu do portali w Internecie, bezprzewodowy 
transfer danych przez Internet, dostarczanie dokumentów 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, elektronicz-
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na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych i urządzeń elektronicznych, elektroniczne 
przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji 
przez światową sieć komputerową, komputerowa transmisja 
wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie 
danych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 
łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub Internetu, przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci kompu-
terowych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, transmisja publikacji elektronicznych on-line, transmi-
sja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja 
treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputero-
wych, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, 
danych i obrazów, przesyłanie zakodowanych wiadomości 
i obrazów, transmisja informacji za pośrednictwem transfe-
ru danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja 
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, usługi przesyłania danych do-
stępne za pomocą kodu dostępu, wysyłanie, otrzymywanie 
i przekazywanie wiadomości.

(210) 519312 (220) 2020 10 11
(731) ŻBIK KATARZYNA NEWBODY, Krzeszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NB NEWBODY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi siłowni, usługi siłowni związane z tre-
ningiem siłowym, usługi siłowni związane z kulturystyką, 
fitness kluby, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie 
sprzętu sportowego, informacje na temat sportu, instruk-
taż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwi-
czeń fizycznych, kultura fizyczna, nadzorowanie ćwiczeń 
fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obsłu-
ga obiektów sportowych, organizacja imprez i konkursów 
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć 
poprawiających kondycję fizyczną, rezerwowanie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów 
sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ćwiczeniami, szkolenia sportowe, trenowanie, 
udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki 
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń 
grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzy-
mywania dobrej kondycji fizycznej, udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, udzielanie informacji sporto-
wych za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomości 
telefonicznych, udzielanie informacji związanych z wyda-
rzeniami sportowymi, usługi fitness klubów, usługi klubów 
sportowych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności 

fizycznej [fitness klub], usługi sportowe, usługi trenerskie, 
usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie za-
jęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi tre-
ningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie udostępniania sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla klubów sportowych, udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za pomocą portalu on-line.

(210) 519313 (220) 2020 10 11
(731) MAZURCZYK ALEKSANDRA WILLA ZDRÓJ, 

Ciechocinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILLA ZDRÓJ

(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.07.25, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 43 ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi 
hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organi-
zowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwatero-
wania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie 
usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informa-
cyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz 
osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących 
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem Internetu, pensjonaty, domy gościnne, 
rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwate-
rowania tymczasowego w pensjonatach, domy turystycz-
ne, wynajem domów letniskowych, wynajem domków let-
niskowych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach i mieszkaniach, rezerwowanie tymczasowego 
zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych.

(210) 519314 (220) 2020 10 11
(731) KUCEL MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eż element żeński

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi wydaw-
nicze, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie 
katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi 
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publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych, publikowanie drogą elektronicz-
ną, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie filmów  
on-line nie do pobrania, usługi pisania blogów, zapewnia-
nie rozrywki on-line, udostępnianie on-line recenzji ksią-
żek, usługi w zakresie publikowania on-line, udostępnianie 
zdjęć on-line nie do pobrania, udostępnianie obrazów  
on-line nie do pobrania, udostępnianie treści audio on-line 
nie do pobrania.

(210) 519315 (220) 2020 10 11
(731) COMPLEX HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPLEXHOUSE

(531) 26.11.09, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, dachówki meta-
lowe, dachy (pokrycia -) metalowe, dachy z metalu na kon-
strukcje, membrany dachowe z metalu, metalowe naroża 
dachu, metalowe okna dachowe, metalowe otwory dacho-
we, metalowe panele dachowe, metalowe pokrycia dachów, 
metalowe elementy dachowe, metalowe szkielety dachowe, 
blacha do pokrycia dachu z metalu, 19 dachówki ceramicz-
ne, dachowe (pokrycia -) niemetalowe, cement dachowy, 
dachówki z zaprawy cementowej, membrany do pokryć 
dachowych, niemetalowe dachówki, niemetalowe pokry-
cia dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
niemetalowe płyty dachowe, okna dachowe (nie z metalu), 
35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie po-
kryć dachowych.

(210) 519316 (220) 2020 10 11
(731) HAQUE MD NASIMUL, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Restauracja Libańska Bejrut

(531) 05.01.01, 05.13.01, 09.01.07, 06.01.04, 26.01.03, 24.01.13, 
27.05.01, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.06

(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) 519318 (220) 2020 10 08
(731) NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OmegaMarine  FORTE +

(531) 24.13.01, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności do celów 
medycznych, 29 oleje jadalne.

(210) 519325 (220) 2020 10 12
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPOTDATA
(510), (511) 9 oprogramowanie do prognoz rynkowych, 
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni 
danych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem prze-
strzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na rekla-
my, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokony-
wanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, 
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kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący pro-
mocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interne-
towy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunko-
wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingo-
wych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów mar-
ketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, projektowanie badań marketingowych, projektowa-
nie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych 
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodar-
czej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta 
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promo-
wanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszcza-
nie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w re-

klamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-
wywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców 
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopi-
smach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popu-
larnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produk-
tów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem te-
lefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe 
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy 
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie 
informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usłu-
gi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące po-
zyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marke-
tingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu tele-
fonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, 
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów pro-
mocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące 
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieru-
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chomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi re-
klamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekruta-
cją personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamo-
we związane z robotami publicznymi, usługi reklamy graficz-
nej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, 
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu 
baz danych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych me-
diów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakre-
sie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy gra-
ficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie 
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania spo-
łecznością on-line, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, analizy i raporty statystyczne, raporty z analiz 
rynkowych, analizy prognoz ekonomicznych do celów dzia-
łalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, prognozo-
wanie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy 
i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, 36 usługi finanso-
we, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi do-

radcze i konsultingowe w zakresie finansów, świadczenie 
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez 
Internet, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem 
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczo-
ne za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe 
z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane 
z działalnością gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące 
rachunków bankowych, usługi pośrednictwa finansowego, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpie-
czeń, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, 
usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpie-
czeń, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubez-
pieczeń i finansów, usługi informacyjne i doradztwo doty-
czące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne związa-
ne z ubezpieczeniem, zbiórki funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, usługi w zakresie szacowania i wycen mienia, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny an-
tyków [ocena], udzielanie informacji, konsultacji i porad 
w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji doty-
czących wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i ma-
jątku, usługi wyceny nieruchomości, wycena finansowa ma-
jątku osobistego i nieruchomości, wycena w kwestiach ma-
jątku nieruchomego, wyceny finansowe nieruchomości, 
usługi w zakresie kredytowania i udzielania pożyczek, usługi 
w zakresie leasingu i factoringu, usługi w zakresie operacji 
bankowych i opłat ratalnych, usługi sprzedaży ratalnej, usługi 
w zakresie pośrednictwa maklerskiego na giełdach, usługi 
giełdowe, usługi bankowe, usługi w zakresie działalności fi-
nansowej, doradztwo i analiza finansowa, badania finanso-
we, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, 
usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, 
38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, inte-
raktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, inte-
raktywne usługi wideotekstowe, mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozryw-
kowych, pakietowa transmisja danych i obrazów, przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przeka-
zywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści au-
dio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, teleko-
munikacja informacyjna (w tym strony internetowe), teleko-
munikacja informacyjna, telematyczna komunikacja za po-
średnictwem terminali komputerowych, telematyczna trans-
misja danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, 
transmisja danych, transmisja danych na rzecz osób trzecich, 
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku przez środki 
elektroniczne, transmisja dźwięku za pośrednictwem inte-
raktywnych sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna 
komunikatów pisemnych, transmisja filmów wideo, transmi-
sja informacji do celów biznesowych, transmisja i odbiór 
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej, transmisja informacji giełdowych za po-
mocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji 
poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji 
poprzez kody telematyczne, transmisja informacji do celów 
domowych, transmisja informacji w dziedzinie audiowizual-
nej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja 
krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], 
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów teksto-
wych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyj-
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nymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za po-
średnictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem in-
teraktywnych sieci multimedialnych, transmisja wiadomości 
i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, usługi agen-
cji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, użyt-
kowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytkowa-
nie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów teleko-
munikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne pokoje roz-
mów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wia-
domości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, kon-
ferencje (organizowanie i obsługa), usługi w zakresie szko-
leń na odległość, usługi nauczania i organizowania kon-
kursów edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania 
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie 
elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, kon-
ferencji, kongresów i zjazdów, 42 usługi hurtowni danych 
[składowanie danych.

(210) 519326 (220) 2020 10 12
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPOTDATA.PL
(510), (511) 9 oprogramowanie do prognoz rynkowych, 
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni 
danych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem prze-
strzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na rekla-
my, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokony-
wanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja 

ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący pro-
mocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interne-
towy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunko-
wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingo-
wych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów mar-
ketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, projektowanie badań marketingowych, projektowa-
nie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych 
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodar-
czej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta 
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promo-
wanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszcza-
nie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w re-
klamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-



Nr  ZT46/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

wywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców 
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopi-
smach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popu-
larnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produk-
tów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem te-
lefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe 
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy 
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie 
informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usłu-
gi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące po-
zyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marke-
tingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu tele-
fonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, 
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów pro-
mocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące 
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i mar-

ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi re-
klamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekruta-
cją personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamo-
we związane z robotami publicznymi, usługi reklamy graficz-
nej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, 
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu 
baz danych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych me-
diów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakre-
sie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy gra-
ficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie 
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania spo-
łecznością on-line, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, analizy i raporty statystyczne, raporty z analiz 
rynkowych, analizy prognoz ekonomicznych do celów dzia-
łalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, prognozo-
wanie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy 
i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, 36 usługi finanso-
we, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, świadczenie 
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
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puterowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez 
Internet, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem 
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczo-
ne za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe 
z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane 
z działalnością gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące 
rachunków bankowych, usługi pośrednictwa finansowego, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpie-
czeń, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, 
usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpie-
czeń, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubez-
pieczeń i finansów, usługi informacyjne i doradztwo doty-
czące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne związa-
ne z ubezpieczeniem, zbiórki funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, usługi w zakresie szacowania i wycen mienia, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny an-
tyków [ocena], udzielanie informacji, konsultacji i porad 
w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji doty-
czących wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i ma-
jątku, usługi wyceny nieruchomości, wycena finansowa ma-
jątku osobistego i nieruchomości, wycena w kwestiach ma-
jątku nieruchomego, wyceny finansowe nieruchomości, 
usługi w zakresie kredytowania i udzielania pożyczek, usługi 
w zakresie leasingu i factoringu, usługi w zakresie operacji 
bankowych i opłat ratalnych, usługi sprzedaży ratalnej, usługi 
w zakresie pośrednictwa maklerskiego na giełdach, usługi 
giełdowe, usługi bankowe, usługi w zakresie działalności fi-
nansowej, doradztwo i analiza finansowa, badania finanso-
we, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, 
usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, 
38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, inte-
raktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, inte-
raktywne usługi wideotekstowe, mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozryw-
kowych, pakietowa transmisja danych i obrazów, przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przeka-
zywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści au-
dio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, teleko-
munikacja informacyjna (w tym strony internetowe), teleko-
munikacja informacyjna, telematyczna komunikacja za po-
średnictwem terminali komputerowych, telematyczna trans-
misja danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, 
transmisja danych, transmisja danych na rzecz osób trzecich, 
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku przez środki 
elektroniczne, transmisja dźwięku za pośrednictwem inte-
raktywnych sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna 
komunikatów pisemnych, transmisja filmów wideo, transmi-
sja informacji do celów biznesowych, transmisja i odbiór 
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej, transmisja informacji giełdowych za po-
mocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji 
poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji 
poprzez kody telematyczne, transmisja informacji do celów 
domowych, transmisja informacji w dziedzinie audiowizual-
nej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja 
krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [sms], 
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów teksto-
wych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyj-
nymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za po-
średnictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem in-

teraktywnych sieci multimedialnych, transmisja wiadomości 
i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, usługi agen-
cji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, użyt-
kowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytkowa-
nie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów teleko-
munikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne pokoje roz-
mów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wia-
domości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, konferen-
cje (organizowanie i obsługa), usługi w zakresie szkoleń 
na odległość, usługi nauczania i organizowania konkursów 
edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kon-
gresów i zjazdów, 42 usługi hurtowni danych [składowanie 
danych].

(210) 519331 (220) 2020 10 12
(731) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAND-UP NIEnaŻARTY show

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie przedstawień na żywo, or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi 
rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów 
na żywo, widowiska komediowe na żywo, 43 usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów.

(210) 519334 (220) 2020 10 09
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DALBA, Puck
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUB SPÓŁDZIELCZY Piwo, które warzy więcej

(531) 05.07.02, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 519336 (220) 2020 10 09
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DALBA, Puck
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BROWAR SPÓŁDZIELCZY Piwo, które warzy więcej

(531) 05.07.02, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 brzeczka piwna, brzeczka słodowa, koktajle 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe.

(210) 519344 (220) 2020 10 12
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) WHEYLOVE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne 
w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki 
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, 
preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące sta-
nowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
dodatki odżywcze, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku białkowymi suplementami diety, mineralnymi su-
plementami diety, odżywczymi suplementami diety, suple-
mentami diety zawierającymi drożdże, suplementami diety 
zawierającymi glukozę, suplementami diety zawierającymi 
białko, suplementami diety zawierającymi enzymy, suple-
mentami diety zawierającymi alginiany, suplementami diety 
zawierającymi lecytynę, mineralnymi suplementami diety 
dla ludzi, suplementami diety i preparatami dietetycznymi, 
suplementami diety z białkiem sojowym, suplementami die-
ty do użytku medycznego, suplementami diety do użytku 
dietetycznego, suplementami diety sporządzonymi głównie 
z minerałów, suplementami diety sporządzonymi głównie 
z witamin, leczniczymi napojami izotonicznymi, leczniczymi 
napojami mineralnymi, dietetycznymi dodatkami do żyw-
ności, suplementami dietetycznymi i odżywcze, dodatkami 
dietetycznymi w formie napojów, suplementami diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowy-
mi suplementami diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, tabletkami witaminowymi, dodatkami 
witaminowymi i mineralnymi, preparatami witaminowymi 
w postaci suplementów diety, tabletkami wspomagającymi 

odchudzanie, preparatami medycznymi do odchudzania, 
preparatami pobudzającymi apetyt, batonami energetyzują-
cymi stanowiącymi zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego.

(210) 519347 (220) 2020 10 12
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) FRUTILOVE
(510), (511) 29 warzywa suszone, warzywa przetworzo-
ne, warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, suszone 
owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia z owoców, sub-
stytuty mięsa na bazie warzyw, sałatki owocowe, rodzynki, 
przystawki na bazie warzyw, przetworzone buraki, przetwo-
ry owocowe [dżemy], przeciery owocowe, proszki owocowe, 
produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie owoców, 
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, prze-
kąski z owoców, owoce marynowane, owoce przetworzone, 
owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, 
owocowe nadzienia do ciast, pektyna owocowa, owoce aro-
matyzowane, owoce glazurowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce konserwowane, orzechy jadalne, miąższ 
owoców, mieszanki warzywne, mrożone owoce, krojone 
owoce, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty 
soków warzywnych do konsumpcji, gotowane owoce, ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chip-
sy owocowe, chipsy na bazie warzyw, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z warzywami suszonymi, 
warzywami przetworzonymi, warzywami liofilizowanymi, 
warzywami marynowanymi, suszonymi owocami, skórkami 
owocowymi, słodkimi nadzieniami z owoców, substytutami 
mięsa na bazie warzyw, sałatkami owocowymi, rodzynkami, 
przystawkami na bazie warzyw, przetworzonymi burakami, 
przetworami owocowymi [dżemy], przecierami owocowymi, 
proszkami owocowymi, produktami z suszonych owoców, 
przekąskami na bazie owoców, przekąskami na bazie orze-
chów, przekąskami na bazie warzyw, przekąskami z owo-
ców, owocami marynowanymi, owocami przetworzonymi, 
owocami w plasterkach, owocami konserwowymi, owoca-
mi w puszkach, owocowym nadzieniem do ciast, pektyną 
owocową, owocami aromatyzowanymi, owocami glazuro-
wanymi, owocami konserwowymi w alkoholu, orzechami ja-
dalnymi, miąższem owocowym, mieszankami warzywnymi, 
mrożonymi owocami, krojonymi owocami, kompozycjami 
owoców przetworzonych, koncentratami na bazie owoców 
przeznaczone do gotowania, koncentratami na bazie wa-
rzyw przeznaczone do gotowania, koncentratami soków 
warzywnych do konsumpcji, gotowanymi owocami, gala-
retkami owocowymi, dżemami, kompotami, pastami owo-
cowe i warzywne, chipsami owocowymi, chipsami na bazie 
warzyw, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego.
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(210) 519348 (220) 2020 10 09
(731) BLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywa-
nia i kupowania tych usług, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, porównywanie usług 
finansowych on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów 
telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, usługi porównywania cen, 
marketing internetowy, promowanie usług ubezpieczenio-
wych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, publikowanie ma-
teriałów reklamowych on-line, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradz-
two ubezpieczeniowe, doradztwo związane z zawieraniem 
ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie 
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośred-
nictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednic-
two w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie 
ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych 
niż na życie, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych 
na rzecz firm ubezpieczeniowych, ubezpieczenia, ubezpie-
czenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia 
dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpiecze-
nia kredytów, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialno-
ści zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od wy-
padków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, 
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, 
ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpiecze-
nie dotyczące pojazdów, udostępnianie informacji o ubez-
pieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubez-
pieczeniowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania 
składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji on-line 
dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, udzielanie informacji związanych z zawiera-
niem ubezpieczeń innych, niż na życie, udzielanie informacji 
związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie 
informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpie-
czeń na życie, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, 
usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń 
podróżnych, usługi doradcze dotyczące umów ubezpiecze-

niowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi do-
radztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związa-
ne z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi do-
radztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojaz-
dów, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi 
konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania 
pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń 
osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usłu-
gi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi 
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie 
ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń 
w podróży, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, 37 od-
nawianie pojazdów, malowanie pojazdów, przegląd pojaz-
dów, konserwacja pojazdów, mycie pojazdów, czyszczenie 
pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usłu-
gi napraw awarii pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, 
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, usługi do-
radcze w zakresie konserwacji pojazdów, usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów, usługi doradcze w zakresie 
naprawy pojazdów silnikowych, naprawy samochodów, 
konserwacja samochodów, przegląd samochodów, polero-
wanie samochodów, czyszczenie samochodów, malowanie 
samochodów, naprawy i obsługa samochodów, usługi w za-
kresie odnawiania samochodów, konserwacja lub naprawa 
pojazdów samochodowych, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją samochodów.

(210) 519349 (220) 2020 10 09
(731) GINALSKA PAULINA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) Osada4you
(510), (511) 35 administracja działalnością gospodarczą, 
37 budowa obiektów wypoczynkowych, 43 tymczasowe 
zakwaterowanie, dzierżawa metalowych i niemetalowych 
budynków przenośnych.

(210) 519350 (220) 2020 10 12
(731) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARAczyOKEj ?!

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, organizacja i prezentacja przed-
stawień na żywo, organizacja rozrywek muzycznych, orga-



Nr  ZT46/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 79

nizacja występów rozrywkowych na żywo, organizowanie 
wydarzeń muzycznych, organizowanie występów na żywo, 
43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów.

(210) 519355 (220) 2020 10 09
(731) ACUSTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) NANOFELT
(510), (511) 19 panele akustyczne niemetalowe, 20 meble 
biurowe, 24 filc.

(210) 519362 (220) 2020 10 12
(731) PRZYGODZKI MATEUSZ KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RACE AROUND POLAND

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, 
administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie 
[organizacja] zawodami, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, edycja zdjęć, 
edycja nagrań wideo, edycja nagrań audio, usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, analizowanie wyników testów i danych 
edukacyjnych dla osób trzecich, usługi sportowe i w zakre-
sie fitnessu, chronometraż imprez sportowych, doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności sportowych, organizowanie imprez w zakresie sportów 
elektronicznych, organizowanie zajęć w zakresie sportów 
elektronicznych, organizowanie zawodów e-sportowych, 
organizowanie zawodów w zakresie sportów elektronicz-
nych, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, 
produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych na po-
trzeby telewizji, prowadzenie imprez w zakresie sportów 
elektronicznych na żywo, sędziowanie w dyscyplinach spor-
tów elektronicznych, świadczenie usług w zakresie salonów 
gry, trenowanie w zakresie sportów elektronicznych, usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego 
i obiektów sportowych, wynajem sprzętu i urządzeń audio-
wizualnych i fotograficznych, akredytacja [certyfikacja] osią-
gnięć edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo.

(210) 519364 (220) 2020 10 08
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bez kęsa mięsa

(531) 05.11.11, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa roso-
łowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, 
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszan-
ka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski 
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, sałatki z roślin strącz-
kowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe ro-
śliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona 
roślin strączkowych w puszce, pasty na bazie roślin strączko-
wych, oleje roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślin-
ne do celów spożywczych, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), for-
mowane teksturowane białko roślinne do użytku jako sub-
stytut mięsa, warzywa przetworzone, pasty warzywne, go-
towe dania warzywne, potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu 
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, 
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, 
calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony 
zawierające nadzienia, ciasto makaronowe nadziewane, cia-
sta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smako-
we i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy 
do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spo-
żywczych, preparaty do przygotowywania sosów do piecze-
ni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki 
bez mięsa, zagęszczacze warzywne, papki warzywne (sosy - 
żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze 
z warzywami.

(210) 519366 (220) 2020 10 12
(731) WIŚNIEWSKI JAKUB BROWAR DZIKI WSCHÓD, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKI WSCHÓD

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kombucha, napoje na bazie 
kawy i herbaty, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, piwo bezal-
koholowe, produkty piwowarskie, napoje gazowane, napoje 
niegazowane, soki, nektary, oranżada, koktajle bezalkoholo-
we, 33 napoje alkoholowe, wódka, whisky, brandy, koniak, 
wino, cydr, rum, tequila, gin, koktajle alkoholowe, 35 usługi 
sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, 40 usługi browar-
nicze, warzenie piwa.
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(210) 519367 (220) 2020 10 08
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idolki

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, parówki, kabanosy, 
frankfurterki, kiełbasy, kiełbaski do hot dogów, kiełbaski wie-
przowe, kiełbaski wegetariańskie, kiełbasa pepperoni, kiełba-
sy wędzone, kiełbasy surowe, kiełbaski w cieście, kaszanka, 
mięso konserwowane, burgery, burgery mięsne, bekon, cho-
rizo [kiełbasa hiszpańska], wieprzowina, wołowina, cielęcina, 
drób, dziczyzna, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, kon-
serwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, 
mięsne nadzienia do ciast, mięso pokrojone w plastry, morta-
dela, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety, pasz-
tet z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka, krokiety, konserwy, 
marynaty, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, prze-
kąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety 
[żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, skwarki, 
smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze ja-
dalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, tofu, ryby, 
potrawy rybne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa.

(210) 519369 (220) 2020 10 12
(731) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASA de MEXICO

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, nabiał i substytuty nabia-
łu, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery 

mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne.

(210) 519374 (220) 2020 10 12
(731) STOLAREK TOMASZ, Kowalanka
(540) (znak słowny)
(540) Dobre Instalacje Tomasz Stolarek
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalacja, naprawa i konserwacja pod-
grzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja 
sprzętu grzewczego, instalacja systemów do kontroli śro-
dowiska w czystych pomieszczeniach, instalacja systemów 
do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów kontroli 
środowiska, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 
[clean room], instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodze-
nia, instalacja urządzeń do usuwania kurzu, instalacja urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, 
instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kon-
serwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i na-
prawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, konserwacja sys-
temów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, modernizacja 
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji 
do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja 
instalacji do ogrzewania budynków, montaż i naprawa insta-
lacji grzewczych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż urzą-
dzeń grzewczych, naprawa i konserwacja bojlerów, napra-
wa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konser-
wacja urządzeń do usuwania kurzu, naprawa i konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń 
grzewczych, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyza-
cyjnych [do celów przemysłowych], naprawa lub konserwa-
cja urządzeń do klimatyzacji, naprawa urządzeń do klimaty-
zacji, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawa 
urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń ogrzewczych, 
odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, regularne serwiso-
wanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urzą-
dzeń do usuwania kurzu, regularne serwisowanie urządzeń 
do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do klima-
tyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do suszenia, usłu-
gi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wy-
konawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja 
urządzeń łazienkowych, instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania cieczy, instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania pary wodnej, instalowanie systemów rur 
przewodzących gazy, instalowanie systemów rur doprowa-
dzających gaz, instalowanie wykładzin rurowych w rurocią-
gach, izolacja rur, izolacja rurociągów, izolowanie rurociągów, 
konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach prze-
mysłowych, konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja 
i naprawa rur odpływowych, konserwacja i naprawa syste-
mów rurociągów, konserwacja instalacji do zaopatrywa-
nia w wodę, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
konserwacja rurociągów, konserwacja rur kanalizacyjnych, 
naprawa urządzeń do oczyszczania wody, odblokowywa-
nie odpływów, odblokowywanie pojemników do wywozu 
odpadów, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
renowacja podziemnych rur, renowacja rur kanalizacyjnych, 
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia 
w wodę, serwisowanie rur kanalizacyjnych, serwisowanie 
rurociągów, układanie rur, układanie rurociągów, usługi hy-
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drauliczne, usługi instalowania rur, usługi naprawy rur odpły-
wowych, usługi układania rur, usługi w zakresie instalowania 
kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania rur od-
pływowych, usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie 
napraw rurociągów, usługi w zakresie wyściełania rur, izolacja 
ścian zewnętrznych, izolacja termiczna budynków, izolowa-
nie budynków, izolowanie budynków gotowych, izolowanie 
budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, konser-
wacja budynków, konserwacja i naprawa części i akcesoriów 
budynków, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, 
konserwacja instalacji przemysłowych, konstrukcja i napra-
wa budynków, naprawa fasad, naprawa i renowacja bu-
dynków, naprawa sufitów, naprawy budynków, odnawianie 
budynków, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi 
odnawiania budynków, instalacja alarmów, instalacja anten 
satelitarnych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), instalacja 
elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalacja gazo-
ciągów i wodociągów, instalacja i naprawa rurociągów, insta-
lacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, insta-
lacja izolacji rur, instalacja izolacji termicznej w budynkach, 
instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń do nadawania, instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyj-
nej, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, 
instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamanio-
wych, instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, instalacja okablowania w biu-
rach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja oka-
blowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, 
instalacja pieców przemysłowych, instalacja pokryć dacho-
wych, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, 
instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, instalacja 
przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, instalacja przewo-
dów wodociągowych, instalacja sprzętu hydraulicznego, in-
stalacja sprzętu do prania i kuchennego, instalacja sprzętu 
i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komuni-
kacyjnego, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń-
stwa, instalacja systemów do gromadzenia wody deszczo-
wej, instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, 
instalacja systemów energii wodnej, instalacja systemów 
energii wiatrowej, instalacja systemów ewakuacji przeciw-
pożarowej, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, 
instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja systemów 
inżynierii środowiska, instalacja systemów ochrony środo-
wiska, instalacja systemów ochrony przed piorunami, insta-
lacja systemów odprowadzania ciepła, instalacja systemów 
oświetleniowych, instalacja systemów rurociągów, instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów tłu-
mienia ognia, instalacja systemów wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalacja 
systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń do chło-
dzenia, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w wodę, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów 
prądu, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń 
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja 
uziemienia elektrycznego, konserwacja i naprawa instalacji 
bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji energii sło-
necznej, montaż instalacji do zmiękczania wody, usługi w za-
kresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, usługi instalacji dachów, naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, renowacja, naprawa 
i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, renowacja 
instalacji przemysłowych, renowacja instalacji elektrycznych, 
naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, 
naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, 

naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, 
montaż instalacji przemysłowych, naprawa instalacji do za-
opatrzenia w energię, naprawa instalacji do zaopatrzenia 
w wodę, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub konser-
wacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, na-
prawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych.

(210) 519376 (220) 2020 10 12
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mAuto

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, usługi reklamowe 
związane z pojazdami samochodowymi, reklamowanie po-
jazdów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi han-
dlowe on-line w zakresie pojazdów, usługi handlowe on-line, 
w ramach których sprzedający wystawiają pojazdy na aukcję, 
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, publiko-
wanie materiałów reklamowych, reklama przez sieci kom-
puterowe, rozpowszechnianie reklam, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, obsługa rynków on-line w celu umoż-
liwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, zapewnianie 
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, ogłosze-
nia drobne, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line 
na ogłoszenia drobne, usługi reklamowe i promocyjne, usługi 
w zakresie prezentacji pojazdów, 36 usługi bankowe, usługi 
bankowe przy użyciu Internetu i telefonu, usługi finansowe, 
udzielanie pożyczek, finansowanie leasingu samochodów, 
usługi finansowania pojazdów, w tym samochodów, wyce-
na używanych pojazdów, w tym samochodów, finansowa-
nie zakupów leasingowych pojazdów, w tym samochodów, 
finansowanie związane z pojazdami, w tym samochodami, 
usługi finansowe związane z handlem pojazdami, udzielanie 
informacji związanych z wyceną samochodów używanych.

(210) 519377 (220) 2020 10 12
(731) KOSTARSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRI

(531) 26.11.13, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradz-
two w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakre-
sie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nabywania przed-
siębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządza-
nia przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo 
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w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania 
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), 
doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakre-
sie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo 
związane z zarządzaniem, działalność gospodarcza (doradz-
two w zakresie zarządzania -), działalność gospodarcza (do-
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), działalność 
gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -), kon-
sultacje dotyczące przygotowania gospodarczych danych 
statystycznych, konsultacje dotyczące przygotowywania 
statystyk biznesowych, konsultacje dotyczące zarządzania 
korporacyjnego, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, pieniężne i ban-
kowe, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, 
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredyto-
wych, analizy danych finansowych, analizy finansowe, ana-
lizy finansowo-ekonomiczne, analizy w zakresie inwestycji, 
doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo do-
tyczące kredytów, doradztwo finansowe, doradztwo finan-
sowe dotyczące inwestycji.

(210) 519378 (220) 2020 10 12
(731) VERDEN JUMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILLA SOSNOWA OSTOJA

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.01, 
26.11.06, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.03.23, 05.01.01, 
05.01.05, 05.01.10, 05.01.16

(510), (511) 43 dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy 
handlowe [zakwaterowanie], hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwa-
terowanie, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, zakwaterowanie koni, zakwa-
terowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe 

świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie zaple-
cza mieszkalnego w ramach opieki społecznej [tymczasowe 
zakwaterowanie].

(210) 519381 (220) 2020 10 12
(731) S&M ADVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Innel
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparaty do nur-
kowania, przyrządy do nurkowania, 42 testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe 
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania.

(210) 519385 (220) 2020 10 13
(731) ŻŁOBIŃSKA JOLANTA ANAWA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ANAWA
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, kliniki 
medyczne, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
konsultacje z dziedziny żywienia, konsultacje dotyczące ko-
smetyków, zabiegi kosmetyczne, usługi medyczne.

(210) 519386 (220) 2020 10 13
(731) POCZEKAJ PRZEMYSŁAW, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Poczpol
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, śliniaki dla 
niemowląt [niepapierowe], 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, śliniaki dla niemowląt [nie-
papierowe].

(210) 519390 (220) 2020 10 13
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYTOM RETRO FUTURE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10

(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], 
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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.

(210) 519392 (220) 2020 10 13
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 27.05.01, 26.05.03
(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 [chust-
ki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy te-
lewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklama 
korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami 
do nich.

(210) 519393 (220) 2020 10 13
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 519394 (220) 2020 10 13
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.02.01, 26.02.16, 26.13.25, 26.01.16, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 519407 (220) 2020 10 12
(731) SZULC PIOTR KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 26.03.04, 26.03.16, 26.05.01, 
26.05.10, 26.05.16, 29.01.04, 29.01.11

(510), (511) 36 finansowanie nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomo-
ści, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania 
nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości 
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, wycena nierucho-
mości [finansowa], usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, usługi agencji w zakresie komercyjnych nie-
ruchomości, 45 usługi prawne, usługi adwokackie, usługi 
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi biegłych 
sądowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 519408 (220) 2020 10 12
(731) MK DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mo.blo

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 20 meble, meble skórzane, meble tapicerowane, 
meble biurowe, meble sypialne, meble wielofunkcyjne, me-
ble drewniane, meble domowe, meble metalowe.
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(210) 519419 (220) 2020 10 12
(731) SOLAM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SE SOLAM ENERGY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.22, 07.15.26, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne].

(210) 519420 (220) 2020 10 12
(731) STHLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARCZAPRAWNA.PL TWOJA OCHRONA PRAWNA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.01.03, 
24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.11

(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 519422 (220) 2020 10 13
(731) SARNA ZDZISŁAW, Mogilany
(540) (znak słowny)
(540) MOTOKO
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
body [odzież], dolne części ubrań [odzież], kombinezony 
[odzież], komplety do biegania [odzież], komplety do joggin-
gu [odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, kurtki jako 
odzież sportowa, kurtki [odzież], nauszniki [odzież], nieprze-
makalna odzież wierzchnia, ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], odzież, odzież codzienna, odzież 
damska, odzież dla kolarzy, odzież dla łyżwiarzy, odzież dla 
rowerzystów, odzież do biegania, odzież do łyżwiarstwa 
figurowego, odzież do spania, odzież do tenisa, odzież 
do uprawiania zapasów, odzież dziewczęca, odzież gimna-
styczna, odzież gotowa, odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież modelująca, odzież narciarska, odzież nieprzemakal-
na, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież prze-
ciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież 
surfingowa, odzież taneczna, odzież treningowa, odzież 
triatlonowa, odzież w stylu sportowym, odzież wiatrosz-
czelna, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież 
wodoodporna, odzież żeglarska nieprzemakalna, rękawiczki 
[odzież], spodnie do joggingu [odzież], swetry [odzież], szor-
ty [odzież], topy [odzież].

(210) 519423 (220) 2020 10 12
(731) LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAWAG S.A.

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 
24.17.02, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.02, 
26.04.09, 26.07.25

(510), (511) 9 wagi, kasy rejestrujące, 37 instalacja i naprawa 
urządzeń elektrycznych.

(210) 519427 (220) 2020 10 13
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) SZTOSIK
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony proteinowe 
wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych 
i profilaktycznych, suplementy diety, białkowe suplementy 
diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, preparaty die-
tetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplemen-
tami diety, koktajle białkowe, dodatki odżywcze, suplementy 
odżywcze na bazie białkowej i węglowodanowej, suple-
menty żywnościowe dla sportowców składające się głównie 
z protein, uzupełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla 
sportowców głównie składające się z protein, węglowo-
danów, hydrolizatów, substancji witalizujących, witamin, 
substancji mineralnych, wyżej wymienione towary także 
w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, past, ba-
tonów i w postaci płynnej do celów niemedycznych, 25 na-
krycia głowy, obuwie, odzież, czapki [nakrycia głowy], czapki 
bejsbolówki, czapki sportowe, buty do biegania, buty spor-
towe, buty treningowe [obuwie sportowe], japonki, obuwie 
dla kobiet, tenisówki, bielizna damska, bielizna funkcjonalna, 
bielizna termoaktywna, biustonosze, bluzki, bluzy dresowe, 
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki damskie [bieli-
zna], chusty [odzież], damskie luźne topy, dresy ortalionowe, 
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, kostiumy kąpielowe, kombinezony [odzież], 
koszule, kurtki, krótkie spodnie, majtki, legginsy, minispód-
niczki, nauszniki [odzież], odzież do biegania, odzież spor-
towa, paski, piżamy, płaszcze damskie, podkoszulki, rajstopy 
sportowe, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spodenki, spodnie 
[nieformalne], spodnie sportowe, staniki sportowe, stringi, 
szaliki, szorty, 30 słodkie bułeczki typu muffin, płatki zbo-
żowe, cukierki, sosy, batony zbożowe i energetyczne, chleb, 
chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta mrożone nadziewane 
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mięsem i warzywami, ciasta wegańskie, ciasteczka, czekola-
da, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, dania na ba-
zie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest ryż, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przy-
praw, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekola-
dy], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe sosy, goto-
we przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy na bazie maka-
ronu, kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
keczup [sos], lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
mąka, makarony, mięsne sosy, mieszanki spożywcze składa-
jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców, musy, 
muesli, owsianka, pasty warzywne [sosy], pasty na bazie cze-
kolady, pikantne sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, 
przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, 
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski wieloziarniste, przyprawy, ryż, słodkie wyro-
by cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone sosy, sosy 
owocowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, wafel-
ki, zboża, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe 
na bazie makaronu, 35 usługi handlu detalicznego i hurto-
wego w zakresie białkowych suplementów diety, dodatków 
witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów 
diety, suplementów diety zawierających enzymy, suplemen-
tów diety zawierające glukozę, suplementów diety zawiera-
jące kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów 
pobudzających apetyt, preparatów witaminowych w posta-
ci suplementów diety, proszków jako zamienników posiłków, 
suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, su-
plementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych 
z suchych lub płynnych zawierających głownie ryż, dań go-
towych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, 
frużeliny owocowe, kremów spożywczych, żywności diete-
tycznej na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności 
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka 
spożywczego i/lub lipidów, żywności dietetycznej z zawar-
tością drobiu, żywności dietetycznej do celów leczniczych, 
żywności dietetycznej do celów nieleczniczych, ciasteczek, 
płatków zbożowych, cukierków, batoników proteinowych, 
soków, produktów odżywczych innych niż do użytku me-
dycznego, batonów zbożowych i energetycznych, chleba, 
chrupiącego pieczywa, ciast, ciast mrożonych nadziewanych 
mięsem i warzywami, ciast wegańskich, ciasteczek, czekola-
dy, czekolady bezmlecznej, czekolady mlecznej, dań na ba-
zie ryżu, dań liofilizowanych, których głównym składnikiem 
jest ryż, dań liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierają-
ce głównie ryż, chipsów na bazie zbóż, dodatków smakowe 
i przypraw, ekstraktów przypraw, gotowych dań z ryżu, go-
towych deserów [na bazie czekolady], gotowych przekąsek 
na bazie zbóż, gotowych potrawy na bazie makaronu, kaka, 
kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, keczupu 
[sos], lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, 
mąki, makaronów, mięsnych sosów, muesli, owsianek, past 
warzywnych [sosy], past na bazie czekolady, płatków śniada-
niowych, przetworów spożywczych na bazie ziaren, przeką-
sek na bazie ryżu, przekąsek wieloziarnistych, ryżu, słodkich 
wyrobów cukierniczych, słonych sosów, sosów owocowych, 
suchych i świeżych makaronów, klusek i pierogów, wafelków 
i, gotowych potraw na bazie ryżu, potraw gotowych na ba-
zie makaronu, nakryć głowy, obuwia, odzieży, czapek [nakry-
cia głowy], czapek bejsbolówek, czapek sportowych, butów 
do biegania, butów sportowych, butów treningowych [obu-
wie sportowe], japonek, obuwia dla kobiet, tenisówek, bieli-
zny damskiej, bielizny funkcjonalnej, bielizny termoaktywnej, 
biustonoszy, bluzek, bluz dresowych, bluz sportowych, bluz 

z kapturem, bokserek damskich [bielizna], chust [odzież], 
damskich luźnych topów, dresów ortalionowych, funkcjo-
nalnych koszulek termoaktywnych, funkcjonalne spodni 
termoaktywnych, kostiumów kąpielowych, kombinezonów 
[odzież], koszul, kurtek, krótkich spodni, majtek, legginsów, 
minispódniczek, nauszników [odzież], odzieży do biegania, 
odzież sportowej, pasków, piżam, płaszczy damskich, pod-
koszulek, rajstop sportowych, rękawiczek, skarpetek, spód-
nic, spodenek, spodnie sportowych, staników sportowych, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi rekla-
mowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego.

(210) 519430 (220) 2020 10 13
(731) PODSIADŁO PAULINA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aurrota

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzy dre-
sowe, bluzy z kapturem, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, 
podkoszulki, koszule, swetry, marynarki od garniturów, su-
kienki damskie, kimona, szlafroki, piżamy, spodnie, spódnice, 
płaszcze, kurtki, chusty, szale na głowę, czapki [nakrycia gło-
wy], bielizna, body [bielizna], koszulki z nadrukami.

(210) 519434 (220) 2020 10 13
(731) SIKORSKA-REUTT MAŁGORZATA, Niechorze 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KERGULENA A.D. 1976

(531) 03.09.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 11.03.09, 26.11.08, 
24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 29 gotowane ryby, konserwowane ryby, mro-
żone gotowane ryby, ryby, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, ryby konserwowane, ryby marynowa-
ne, ryby mrożone, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
ryby prażmowate, nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, 
ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby 
w słoikach, ryby wędzone, ryby żmijogłowowate, nieżywe, 
konserwowe owoce morza, konserwy rybne, tuńczyk [kon-
serwowany], dorsze [nieżywe], dorady [czerwone lucjany, 
nieżywe], filety rybne, gotowane owoce morza, grillowane 
filety rybne, gromadniki, nieżywe, karasie pospolite, nieżywe, 
karp [nieżywy], krewetki [nieżywe], langusty, łosoś, nieżywy, 
mątwy, nieżywe, mieczniki, nieżywe, okonie morskie [nieży-
we], okonie, nieżywe, ośmiornice [nieżywe], ostrygi, nieżywe, 
owoce morza [nieżywe], paluszki rybne, pasta rybna, pasta 
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krewetkowa, potrawy rybne, produkty z owoców morza, 
pstrągi, nieżywe, raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, 
ryba z frytkami, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sardynki, nie-
żywe, skorupiaki, nieżywe, śledzie, nieżywe, steki z ryb, tołpy-
gi białe, nieżywe, tuńczyk, nieżywy, tuńczyk w oleju, tuńczyk 
[nieżywy], wędzony łosoś, węgorze, nieżywe, pasty z ryb, 
owoców morza i mięczaków, ekstrakty z owoców morza, 
ekstrakty z ryb, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, 
galaretki z owoców morza, gładzica, nieżywa, ikra jesiotra, 
ikra kraba do spożycia przez ludzi, ikra rybia do celów spo-
żywczych, ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskiego 
do celów spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do celów 
spożywczych, jaja ślimacze jadalne, kałamarnica [przetwo-
rzona], kiełbaski rybne, klipfisz [solony i suszony dorsz], kon-
serwowane produkty rybne w słoikach, kotlety rybne, krab, 
krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], kraby 
[nieżywe], kraby śnieżne, nieżywe, krakersy rybne, krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście koko-
sowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, kryl, nieżywy, kulbi-
ny żółte, nieżywe, langusty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], 
łosoś [nieżywy], mączka krewetkowa, mączka rybna, mączka 
rybna do spożycia przez ludzi, makrele hiszpańskie, nieży-
we, małże arkowate [nieżywe], małże jadalne o krótkim sy-
fonie [nieżywe], małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], 
marynowane suszone hiszpańskie makrele, mięso z kraba, 
mrożone małże, mrożone owoce morza, mrożone produkty 
rybne, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, nieżywe skorupia-
ki, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce morza konserwo-
wane, owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsuku-
dani], pasta z owoców morza, pasta z ikry kraba, pęcherze 
pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka 
bonito gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bu-
shi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
przeciery rybne, przetworzone owoce morza, przygoto-
wane ślimaki, przystawki mrożone składające się głównie 
z owoców morza, pulpety rybne, sardynki [nieżywe], śledzie 
[nieżywe], ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, ślimaki go-
towane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie [nieżywe], sole, 
nieżywe, solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], so-
lone meduzy, stornie, nieżywe, suszona ikra śledzia, suszone 
duże krewetki, suszone mięso małży, suszone mięso rybie, 
suszone owoce morza, żywność chłodzona składająca się 
głównie z ryb, żywność przygotowywana z ryb, 30 pierożki 
rybne, ryba w cieście, sosy rybne, rybne kanapki, 35 usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
40 konserwowanie żywności, mrożenie żywności, obróbka 
żywności gotowanej, przetwarzanie żywności, przetwarza-
nie żywności gotowanej, przetwórstwo ryb, wędzenie ryb, 
żywność (wędzenie -), 43 dostarczanie żywności i napo-
jów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, restauracje oferujące dania na wynos, serwo-
wanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi restauracyjne, usługi w zakresie dostarczania napo-
jów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania 

jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 519447 (220) 2020 10 14
(731) MENDOŃ SŁAWOMIR, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lion Team vision of success

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analiza reakcji na rekla-
mę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w za-
kresie reklamy, badania rynku do celów reklamowych, bada-
nia w zakresie reklamy, dokonywanie uzgodnień w zakresie 
reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradz-
two dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w za-
kresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące re-
klamy prasowej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, doradztwo reklamowe 
i marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie usług reklamo-
wych i promocyjnych, dostarczanie informacji na temat re-
klamy, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja druko-
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych 
drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń re-
klamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamo-
wych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych 
wydań, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek reklamowych, działalność reklamowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach re-
klamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
indeksowanie stron Internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, kompilacja list adresowych dla przesyłek 
reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wy-
korzystania ich jako strony Internetowe, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron Interneto-
wych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reklamy, leasing billboardów rekla-
mowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, modelki 
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, ocena 
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbior-
ców, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, opracowywanie i reali-
zacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, organi-
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zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizacja targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw do ce-
lów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organi-
zowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, orga-
nizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie loso-
wania nagród w celach reklamowych, organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamo-
wej w gazetach, organizowanie targów handlowych w ce-
lach reklamowych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez 
do celów handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do ce-
lów reklamowych i promocyjnych, rozlepianie plakatów re-
klamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, 
wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamo-
wych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], po-
kazy towarów dla celów reklamowych, pomoc dotycząca 
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie re-
klamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i te-
lewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja 
reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radio-
wych, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamo-
wych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, 
promocja, reklama i marketing stron Internetowych on-line, 
promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, 
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowa-
nie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygo-
towywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach Internetowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez repor-
taże reklamowe, prowadzenie, przygotowywanie i organizo-
wanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach 
komercyjnych i reklamowych, prowadzenie wystaw w ce-
lach reklamowych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, 
przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygo-
towywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie 
dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania 
telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamo-
wych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowy-
wanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywa-
nie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach rekla-
mowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam ze-
wnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowy-
wanie kampanii reklamowych, przygotowywanie list adreso-
wych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpo-
średnio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż 
sprzedaż], przygotowywanie pokazów w celach reklamo-
wych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, 
przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywa-
nie reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przy-
gotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, przy-

gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek 
reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamo-
wych, publikowanie druków do celów reklamowych, publi-
kowanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materia-
łów reklamowych on-line, redagowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, reklama biznesowych stron Internetowych, re-
klama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama korespondencyjna, 
reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych  
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko-
munikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, re-
klama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama 
radiowa, reklama rekrutacji personelu, reklama towarów 
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodni-
ka on-line do przeszukiwania, reklama w czasopismach, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trze-
cich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trze-
cich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednic-
twem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, rekla-
ma związana z transportem i dostawą, reklamowanie filmów 
kinematograficznych, reklamowanie kin, reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklamowanie 
samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, re-
klamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie 
usług tych dostawców, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, reklamy kinowe, reklamy montowane na dachach tak-
sówek, reklamy on-line, reklamy radiowe, reklamy radiowe 
i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału re-
klamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez 
pocztę, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
reklam, rozpowszechnianie produktów do celów reklamo-
wych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich 
przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej on-line w Internecie, rozprowadzanie pró-
bek dla celów reklamowych, rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, świadczenie usług w zakresie rekla-
my komputerowej, tworzenie reportaży reklamowych, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie 
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i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca 
na stronach Internetowych na reklamę towarów i usług, udo-
stępnianie on-line przewodników reklamowych zawierają-
cych towary i usługi osób trzecich prowadzących handel  
on-line w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie przestrze-
ni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicz-
nych, udzielanie informacji związanych z reklamą, umiesz-
czanie reklam, usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, usługi agencji reklamowych, usługi badawcze 
w zakresie reklamy i marketingu, usługi dekorowania wystaw 
w celach reklamowych, usługi dopasowywania w ramach 
sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontak-
tów między reklamodawcami a właścicielami stron Interne-
towych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze 
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze 
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za po-
średnictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi informacyjne 
dotyczące reklamy, usługi klubów klienta dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi konsultingo-
we dotyczące reklamy, usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi ogłoszeniowe 
do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie rekla-
my, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamo-
wego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, usługi programów lojalnościo-
wych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, 
usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla 
branży literackiej, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi re-
klamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczą-
ce przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące sprze-
daży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące hote-
li, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe do-
tyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące inwe-
stycji finansowych, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usłu-
gi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 
usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, 
radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne, usługi rekla-
mowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu 
promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe ma-
jące na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat 
zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkli-
wienia kłębuszków [FSGS], usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi rekla-
mowe obejmujące promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, pro-
mocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworze-
niu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi re-
klamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje 
reklamowe, usługi reklamowe ukierunkowane na promowa-
nie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi rekla-
mowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakre-

sie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększa-
nia świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii społecznych, usługi reklamowe, w szczególności w zakre-
sie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie branży 
podróżniczej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamo-
we w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamo-
we w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakre-
sie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie urzą-
dzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie 
produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w za-
kresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie 
komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w za-
kresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzy-
ści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamo-
we w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie turystyki 
i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfume-
ryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, 
usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świad-
czone w ramach korespondencji masowej, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośred-
nictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowie-
ka, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach 
telewizyjnych, usługi reklamowe związane z przemysłem 
transportowym, usługi reklamowe związane z preparatami 
farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe 
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamo-
we związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe 
związane z produktami farmaceutycznymi i produktami 
do obrazowania in-vivo, usługi reklamowe związane z rekru-
tacją personelu, usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, usługi reklamowe związane z książkami, 
usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi reklamowe związane z imprezami  
e-sportowymi, usługi reklamy politycznej, usługi reklamy 
prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie rekla-
my prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy gra-
ficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), wydawanie i aktualiza-
cja tekstów reklamowych, usługi w zakresie zarządzania per-
sonelem reklamowym, wydawanie ulotek reklamowych, wy-
konywanie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów 
reklamowych, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy 
reklamowych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów re-
klamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszu-
rach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach Interne-
towych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów re-
klamowych, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu 
należącym do kolei, wynajem powierzchni reklamowej 
w pociągach, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby 
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ogłoszeń o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 
wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypo-
życzanie urządzeń reklamowych, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trze-
cich, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnia-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i ma-
gazynach, zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie personelem w celach reklamowych, zawieranie 
umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony Interne-
towe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stro-
nach Internetowych.

(210) 519448 (220) 2020 10 14
(731) GIZA JAN, Bielicha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIZAMET ROLETY NAJLEPSZE POD SŁOŃCEM

(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa żaluzji, instalowanie 
i naprawianie rolet okiennych, instalowanie okien, instalowa-
nie ram okiennych, izolacja termiczna okien, montaż żaluzji 
i rolet, naprawa rolet okiennych.

(210) 519453 (220) 2020 10 14
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 519454 (220) 2020 10 13
(731) FUNDACJA POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Pokonać Endometriozę

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, pro-
dukcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów re-
klamowych, usługi relacji z mediami, 44 pomoc medyczna, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne.

(210) 519462 (220) 2020 10 14
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) MIRRI POLAND
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie nauk biologicz-
nych i medycznych, bakteriologii i biotechnologii, organi-
zowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i fe-
stiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
42 badania naukowe, badania i analizy naukowe, badania 
naukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne, 
badania, testy i analizy bakteriologiczne, doradztwo w zakre-
sie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, 
doradztwo w zakresie biotechnologii.

(210) 519463 (220) 2020 10 13
(731) MOTOR-LAND TOMASZ KUZIOR, ZBIGNIEW HEBDA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dziekanów Nowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR-LAND

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

(210) 519468 (220) 2020 10 14
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 1 kultury mikroorganizmów do celów przemy-
słowych, przeciwciała monoklonalne do użytku naukowego 
oraz przemysłowego, 5 kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych i weterynaryjnych, 35 usługi handlu detalicz-
nego w zakresie mikroorganizmów, gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie bazą danych 
dotyczącą mikroorganizmów, 39 przechowywanie i trans-
port mikroorganizmów, materiału biologicznego i kultur 
bakterii, depozyt patentowy mikroorganizmów, 41 usługi 
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edukacyjne w zakresie nauk biologicznych i medycznych, 
bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, 
sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania naukowe, 
badania i analizy naukowe, badania naukowe do celów me-
dycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy i analizy 
bakteriologiczne, doradztwo w zakresie bakteriologii, bada-
nia, testy i analizy biotechnologiczne, doradztwo w zakresie 
biotechnologii, 44 usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
produktów biofarmaceutycznych, 45 licencjonowanie praw 
własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, licencjonowanie technologii.

(210) 519469 (220) 2020 10 14
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCM Polska Kolekcja Mikroorganizmów

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.10, 
26.04.18

(510), (511) 1 kultury mikroorganizmów do celów przemy-
słowych, przeciwciała monoklonalne do użytku naukowego 
oraz przemysłowego, 5 kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych i weterynaryjnych, 35 usługi handlu detalicz-
nego w zakresie mikroorganizmów, gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie bazą danych 
dotyczącą mikroorganizmów, 39 przechowywanie i trans-
port mikroorganizmów, materiału biologicznego i kultur 
bakterii, depozyt patentowy mikroorganizmów, 41 usługi 
edukacyjne w zakresie nauk biologicznych i medycznych, 
bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, 
sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania naukowe, 
badania i analizy naukowe, badania naukowe do celów me-
dycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy i analizy 
bakteriologiczne, doradztwo w zakresie bakteriologii, bada-
nia, testy i analizy biotechnologiczne, doradztwo w zakresie 
biotechnologii, 44 usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
produktów biofarmaceutycznych, 45 licencjonowanie praw 
własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, licencjonowanie technologii.

(210) 519472 (220) 2020 10 13
(731) OMNIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) omnipack

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, logi-
styka transportu, pakowanie towarów, składowanie towa-
rów, spedycja, transport, usługi kurierskie [towary].

(210) 519473 (220) 2020 10 14
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCM Polish Collection of Microorganisms

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.10, 
26.04.18

(510), (511) 1 kultury mikroorganizmów do celów przemy-
słowych, przeciwciała monoklonalne do użytku naukowego 
oraz przemysłowego, 5 kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych i weterynaryjnych, 35 usługi handlu detalicznego 
w zakresie mikroorganizmów, gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, komputero-
we zarządzanie plikami, zarządzanie bazą danych dotyczącą 
mikroorganizmów, 39 przechowywanie i transport mikroor-
ganizmów, materiału biologicznego i kultur bakterii, depozyt 
patentowy mikroorganizmów, 41 usługi edukacyjne w zakresie 
nauk biologicznych i medycznych, bakteriologii i biotechnolo-
gii, organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń 
i festiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
42 badania naukowe, badania i analizy naukowe, badania na-
ukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne, 
badania, testy i analizy bakteriologiczne, doradztwo w zakre-
sie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, 
doradztwo w zakresie biotechnologii, 44 usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, 45 li-
cencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie 
własności intelektualnej, licencjonowanie technologii.

(210) 519475 (220) 2020 10 14
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, 16 katalogi, publikacje drukowane, 
periodyki, książki, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów 
innych niż o charakterze reklamowym, publikacje elektro-
niczne w tym publikacja katalogów w trybie on-line, usługi 
edukacyjne w zakresie nauk biologicznych i medycznych, 
bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, 
sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania naukowe, 
badania i analizy naukowe, badania naukowe do celów me-
dycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy i analizy 
bakteriologiczne, doradztwo w zakresie bakteriologii, bada-
nia, testy i analizy biotechnologiczne, doradztwo w zakresie 
biotechnologii.
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(210) 519476 (220) 2020 10 14
(731) GIERA MICHAŁ GIERART, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Giera
(510), (511) 20 lustra ścienne, lustra łazienkowe, lustra [nie-
przenośne], lustra [meble], ozdobne lustra, lustra z nadru-
kiem, lustra (srebrzone szkło), szkło srebrzone [lustra], szafy 
z lustrami, szafki z lustrami, lustra z elektrycznym oświetle-
niem, lustra i lusterka stojące, toaletki z trzema lustrami, lustra 
o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe 
[psyche].

(210) 519478 (220) 2020 10 14
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCC Polish Culture Collections

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, 16 katalogi, publikacje drukowane, pe-
riodyki, książki, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów 
innych niż o charakterze reklamowym, publikacje elektro-
niczne w tym publikacja katalogów w trybie on-line, usługi 
edukacyjne w zakresie nauk biologicznych i medycznych, 
bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, 
sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania nauko-
we, badania i analizy naukowe, badania naukowe do celów 
medycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy 
i analizy bakteriologiczne, doradztwo w zakresie bakterio-
logii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, doradztwo 
w zakresie biotechnologii.

(210) 519481 (220) 2020 10 13
(731) KRUSZEWSKI JACEK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KATHY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 pudełka do pakowania złożone [tworzywa 
sztuczne].

(210) 519482 (220) 2020 10 14
(731) GIERA MICHAŁ GIERART, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GD gieradesign

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 lustra ścienne, lustra łazienkowe, lustra [nie-
przenośne], lustra [meble], ozdobne lustra, lustra z nadru-
kiem, lustra (srebrzone szkło), szkło srebrzone [lustra], szafy 
z lustrami, szafki z lustrami, lustra z elektrycznym oświetle-
niem, lustra i lusterka stojące, toaletki z trzema lustrami, lustra 
o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe 
[psyche].

(210) 519484 (220) 2020 10 13
(731) YES! FOOD&CULTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ba-Ba Reeba

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 41 wystawy (organizacja) związane z kulturą lub 
edukacją, prowadzenie koncertów (organizowanie), 43 ka-
wiarnie, restauracje.

(210) 519485 (220) 2020 10 14
(731) HULECKI DAWID, Szczytno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epismo.app

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.03.23, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne kartki z życzeniami do pobra-
nia do przesyłania pocztą tradycyjną, 38 bezpieczna poczta 
elektroniczna, dostarczanie powiadomień pocztą elektro-
niczną za pośrednictwem Internetu, poczta elektroniczna, 
poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elek-
troniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie poczty elek-
tronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą 
elektroniczną], 39 dostarczanie korespondencji pocztą i/lub 
kurierem.
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(210) 519486 (220) 2020 10 14
(731) PERŁY POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PerłyPolski

(531) 01.17.11, 24.17.24, 27.05.01
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, re-
zerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, 
udostępnianie informacji turystycznych za pomocą kom-
putera, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie 
informacji turystycznej za pomocą komputera, udziela-
nie informacji turystom związanych z wyprawami i zwie-
dzaniem, informacja turystyczna, udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie 
informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, usługi biura turystycznego w celu 
rezerwacji podróży, usługi doradztwa turystycznego i in-
formacji turystycznej, usługi przewodników turystycznych 
oraz informacja o podróży, usługi rezerwacji podróży tu-
rystycznych, usługi w zakresie organizowania wycieczek 
na rzecz turystów, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie 
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, usługi w zakresie rezer-
wowania podróży, usługi w zakresie udostępniania infor-
macji dotyczących podróży, usługi z zakresu organizacji 
i rezerwacji podróży, udzielanie informacji o podróżowa-
niu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji on-
-line na temat podróży, udzielanie informacji związanych 
z podróżami i transportem za pomocą środków elektro-
nicznych, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do plano-
wania podróży, doradztwo w zakresie planowania trasy 
podróży, doradztwo w zakresie podróży, rezerwowanie 
podróży i wycieczek wakacyjnych, skomputeryzowane 
usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące po-
dróży, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, 
udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie 
informacji dotyczących transportu i podróży, udzielanie 
informacji dotyczących transportu i podróży za pośred-
nictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomuni-
kacyjnych.

(210) 519487 (220) 2020 10 14
(731) ROBAK BEATA, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MAGIC HOME nieruchomości immobilien real estate

(531) 07.01.08, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.09, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nierucho-
mości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą zie-
mi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości w za-
kresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieru-
chomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczą-
cymi nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania 
[mieszkania], agencje nieruchomości, agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, pobieranie 
czynszów, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, udzielanie informacji doty-
czących rynku nieruchomości, udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
zarządzania ziemią, udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzie-
lanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie budynkami, 
zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie 
lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, 
zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi 
nabywania nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, usługi znajdowania mieszkań 
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], agencje pobie-
rania czynszów, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie 
lub wynajmie gruntu, dzierżawa biur, dzierżawa budyn-
ków, dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, 
dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń han-
dlowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organi-
zowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organi-
zowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie 
wynajmu nieruchomości, usługi agencji lub pośrednictwo 
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w zakresie wynajmu gruntów, udzielanie informacji związa-
nych z wynajmem budynków, usługi agencyjne lub pośred-
nictwo w zakresie wynajmu budynków, udzielanie informa-
cji w zakresie dzierżawy ziemi, usługi wynajmu mieszkań, 
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów 
do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania sta-
łego, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań 
i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i po-
koi, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń han-
dlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie 
powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami 
czynszowymi.

(210) 519496 (220) 2020 10 15
(731) STĘRZEWSKA ANNA NAUKA MARZEŃ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) ANIA OD MATMY
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio 
i wideo, książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elek-
troniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do po-
brania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), kursy szkole-
niowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość 
świadczone on-line, udzielanie informacji edukacyjnych  
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, organizacja webinariów.

(210) 519501 (220) 2020 10 15
(731) ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WINE TASTE BY KAMECKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży wina, usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży wina.

(210) 519506 (220) 2020 10 13
(731) RYSZKA MARCIN, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) all PUMPS

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.03.01, 26.11.02, 26.11.08, 
29.01.12

(510), (511) 7 pompy przemysłowe: pompy krzywkowe, 
pompy membranowe, pompy śrubowe, pompy wirowe, 
pompy wyporowe, pompy zębate.

(210) 519529 (220) 2020 10 14
(731) PANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośred-
nictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych 
środków komunikacji w zakresie towarów: papier, papier 
do celów poligraficznych, karton, tektura, folia okleinowa, 
folia PCV, folia PP, folia PU, okleiny introligatorskie, materiały 
do introligatorstwa, płótno i tkaniny introligatorskie, sznurek 
i taśmy introligatorskie, kleje do papieru i do materiałów pa-
pierniczych, materiały klejące do celów papierniczych, taśmy 
przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, oprawy, 
mechanizmy dźwigniowe do segregatorów, spirale, listwy 
do oprawy, zawieszki, okucia, grzbiety drutowe, grzbiety 
metalowe i z tworzyw sztucznych, materiały poligraficzne.

(210) 519542 (220) 2020 10 15
(731) MONAGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty odstraszające psy, preparaty odstra-
szające koty, środki odstraszające zwierzęta, środki odstrasza-
jące dla zwierząt, odświeżacze powietrza, repelenty.

(210) 519548 (220) 2020 10 15
(731) BRZÓSKA TOMASZ, Myślachowice
(540) (znak słowny)
(540) BRATEK
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, prowadzenie ceremonii 
pogrzebowych, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji.

(210) 519551 (220) 2020 10 15
(731) ŁAZUGA ARTUR AGBIT COMPUTER SYSTEMS 

ARTUR ŁAZUGA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) AGBIT
(510), (511) 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, 9 urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyj-
ne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektry-
ce, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą-
dzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 16 materia-
ły drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier 
i karton, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 
telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomu-
nikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych, 42 usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, badania w zakresie projek-
towania komputerów, doradztwo projektowe, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie pro-
jektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektów 
technologicznych, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, testowanie, stwierdzanie autentyczno-
ści i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie projektowania.

(210) 519554 (220) 2020 10 15
(731) HENRY ALAIN ABALIANS INTERNATIONAL, 

Stanisławów Pierwszy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N

(531) 03.01.06, 03.01.24, 26.05.15, 27.05.21
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież.

(210) 519568 (220) 2020 10 15
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(540) (znak słowny)
(540) PACIFICA
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 519608 (220) 2020 10 16
(731) GÓRCZAK NATALIA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) NATALIA GÓRCZAK WSCHODNIA SUSHI
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających sushi, dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwint-

ne artykuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi 
zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach.

(210) 519617 (220) 2020 10 17
(731) PESZKO BARBARA F.H.U. BRAS-BUS, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BraBielizna LINGERIE

(531) 09.03.09, 11.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 bielizna, bielizna ciążowa, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, 
damska bielizna, 35 usługi handlu produktami takimi jak 
bielizna.

(210) 519632 (220) 2020 10 18
(731) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pelletzdowozem 537722949

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet, pellet drzewny, brykiet drzewny, drewno 
kominkowe, sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry drzew-
ne, zrębki drzewne, zrzyny drzewne do użytku jako paliwo.

(210) 519635 (220) 2020 10 18
(731) JAGŁOWSKA EWELINA EMKA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) HALISZKA
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież trenin-
gowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 
kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie 
wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, ko-
szulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, 
bluzy z kapturem, bielizna, paski, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą.
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(210) 519639 (220) 2020 10 16
(731) SOPIARZ PAWEŁ OLIXER, Ludźmierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIXER

(531) 25.07.01, 25.07.08, 25.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 29 sery wędzone i białe wytwarzane z mle-
ka owczego i krowiego, przetwory owocowo-warzywne, 
w szczególności dżemy, konfitury, smalec, grzyby konserwo-
we, 30 miód, 32 syropy do napojów, soki.

(210) 519643 (220) 2020 10 16
(731) PROKOPIUK-ROSZAK ALINA, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MED VALUE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 oprogramowanie komputerowe i urządzeń 
mobilnych służące komunikacji w sektorze ochrony zdrowia 
w Polsce.

(210) 519659 (220) 2020 10 19
(731) CATERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płaczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO NA TALERZU

(531) 11.03.09, 14.03.03, 26.04.03, 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 43 serwowanie żywności w restauracjach i ba-
rach, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, restauracje oferujące dania na wynos, usługi barów 
i restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), usługi cateringu ze-
wnętrznego, usługi cateringowe.

(210) 519662 (220) 2020 10 19
(731) CATERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płaczki
(540) (znak słowny)
(540) BISTRO NA TALERZU
(510), (511) 43 serwowanie żywności w restauracjach i ba-
rach, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, restauracje oferujące dania na wynos, usługi barów 

i restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), usługi cateringu ze-
wnętrznego, usługi cateringowe.

(210) 519665 (220) 2020 10 19
(731) KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROSNO BRILLIANCE IN GLASS SINCE 1923

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.11
(510), (511) 21 naczynia szklane do napojów, szklane naczy-
nia do picia, a mianowicie: kubki szklane, szklanki do piwa, 
kufle do piwa, szklanki do wody, kieliszki koktajlowe, kieliszki 
do szampana, kieliszki do likieru, kieliszki do martini, kielisz-
ki do shotów, kieliszki do wódki, kieliszki do whisky, kieliszki 
do wina, szklanki bez uchwytów, szklane wyroby gospo-
darstwa domowego, a mianowicie: pucharki szklane, miski 
szklane, cukiernice szklane, miski na owoce ze szkła, szklane 
karafki, kieliszki szklane, szklane talerze do serwowania, szkla-
ne półmiski, patery szklane, szklane stojaki do ciast i ciastek, 
szklane dekantery, szklane dzbanki, puchary szklane, wazony 
ze szkła, wyroby szklane malowane, szklane zatyczki, świecz-
niki szklane, trofea wykonane ze szkła, wyroby artystyczne 
ze szkła, szklane naczynia do picia, wyroby szklane dla go-
spodarstwa domowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, nastę-
pujących towarów: naczynia szklane do napojów, szklane 
zatyczki, świeczniki szklane, trofea wykonane ze szkła, wy-
roby artystyczne ze szkła, szklane naczynia do picia, wyro-
by szklane dla gospodarstwa domowego, kubki szklane, 
szklanki do piwa, kufle do piwa, szklanki do wody, kieliszki 
koktajlowe, kieliszki do szampana, kieliszki do likieru, kielisz-
ki do martini, kieliszki do shotów, kieliszki do wódki, kieliszki 
do whisky, kieliszki do wina, szklanki bez uchwytów, szklane 
wyroby gospodarstwa domowego, pucharki szklane, miski 
szklane, cukiernice szklane, miski na owoce ze szkła, szklane 
karafki, kieliszki szklane, szklane talerze do serwowania, szkla-
ne półmiski, patery szklane, szklane stojaki do ciast i ciastek, 
szklane dekantery, szklane dzbanki, puchary szklane, wazony 
ze szkła, wyroby szklane malowane.

(210) 519667 (220) 2020 10 19
(731) NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HeyDoc BLIŻEJ ZDROWIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 24.13.14, 24.13.25
(510), (511) 9 sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy dźwię-
kowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 
chipy z kodem DNA, mierniki-przyrządy pomiarowe, nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, 
przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy 
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do mierzenia grubości skóry, przyrządy pomiarowe, sprzęt ra-
diotelefoniczny, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, 
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestra-
cji dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk cza-
sowych, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przy-
rządy optyczne, urządzenia i sprzęt ratownictwa, urządzenia 
pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia telefoniczne, 
wagi, wideofony, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia (reje-
stratory ciśnienia), wskaźniki temperatury, 10 aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, elektrody do celów me-
dycznych, elektrokardiografy, aparaty i instrumenty medyczne, 
przyborniki na instrumenty medyczne, aparaty do sztucznego 
oddychania, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, apa-
raty radiologiczne do celów medycznych, aparaty do reanima-
cji, aparaty rentgenowskie do celów medycznych, respiratory 
do sztucznego oddychania, aparaty do ochrony słuchu, aparaty 
słuchowe, spirometry (aparatura medyczna), stymulatory serca, 
termometry do celów medycznych, aparaty do mierzenia ci-
śnienia tętniczego krwi, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, 
przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, 
papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 zarządzanie pro-
gramami świadczeń pracowniczych, organizacja subskrypcji 
pakietów medycznych, programy opieki zdrowotnej i dobro-
stanu pracowników, usługi administracyjne w zakresie referencji 
medycznych, usługi biurowe w zakresie organizowania spo-
tkań, Centrum pomocy połączeń medycznych do dostarczania 
informacji i usługi związane ze zdrowiem świadczone za po-
średnictwem Internetu, telefonu i innych środków, usługi zarzą-
dzania elektroniczną dokumentacją medyczną, dostarczanie 
katalogów medycznych i szpitalnych oraz programów opieki 
zdrowotnej, usługi reklamowania telemedycyny, reklama, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, usługi handlu detalicznego związane z produktami 
dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w ap-
tekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów 
detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toale-
towe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hur-
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i na-
pojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych 
i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu 
do rehabilitacji, dostarczanie informacji gospodarczych, udziela-
nie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 
prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
informacja o powyższych usługach, 36 administracja w zakre-
sie ubezpieczeń, finansowanie opieki zdrowotnej, programy 
oszczędnościowe związane ze zdrowiem, ubezpieczenie zdro-
wotne, ubezpieczenia medyczne, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń medycznych i zdrowotnych, usługi zarządzania finan-
sowego dotyczące instytucji medycznych, 38 usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośred-
nictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi 
poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączno-
ści za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi telefoniczne, 
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi 
przekazu dźwięku i/lub obrazu, lub filmów za pośrednictwem 
sieci informatycznych on-line w czasie wybranym przez odbior-
cę, 42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 

laboratoria medyczne, usługi w zakresie analiz i badań chemicz-
nych w tym usługi analityczne dotyczące leków, preparatów 
farmaceutycznych i biochemii, badania laboratoryjne, badania 
dotyczące środków farmaceutycznych, usługi informatyczne 
dla przemysłu ochrony zdrowia, usługi analityczne do celów 
badań medycznych, programowanie komputerów w dziedzi-
nie medycyny, przechowywanie dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej, udostępnianie informacji naukowych 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, zapewnianie 
tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania 
on-line, pisanie programów komputerowych do zastosowań 
medycznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projek-
towanie oprogramowania komputerowego, aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z wyżej wymienionymi usługami, 
usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmują-
ce oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego 
uczenia i głębokich sieci neuronalnych, udostępnianie strony 
internetowej z oprogramowaniem nie do pobrania do użytku 
w odniesieniu do świadczenia usług telezdrowia, telemedy-
cyny, wirtualnej opieki medycznej i wsparcia medycznego, 
udostępnianie on-line aplikacji internetowej, która umożli-
wia użytkownikom dostęp do usług telemedycznych, w tym 
korzystanie ze sztucznej inteligencji do przeprowadzania 
diagnostyki i zapewnienia opieki medycznej, 44 doradztwo 
żywieniowe, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradz-
two psychologiczne, informacja medyczna, konsultacje me-
dyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje z dziedziny ży-
wienia, ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka pielęgniar-
ska, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie 
diagnozy chorób, przygotowywanie raportów dotyczących 
kwestii medycznych, psychoterapia, świadczenie usług w za-
kresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, usługi 
lekarskie, usługi dentystyczne, usługi telemedyczne, usługi 
medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne w zakre-
sie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne świadczone za po-
mocą telekomunikacji, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usłu-
gi w zakresie leczenia medycznego, usługi diagnostyki me-
dycznej [testy i analizy], usługi w zakresie analiz medycznych, 
porady psychologiczne, usługi psychiatryczne, usługi w zakre-
sie zdrowia psychicznego, usługi doradcze w zakresie przyrzą-
dów medycznych, usługi informacji medycznej świadczone 
za pośrednictwem internetu, usługi medyczne, farmaceutycz-
ne, psychologiczne i psychiatryczne świadczone zdalnie za po-
średnictwem aplikacji, usługi medyczne, farmaceutyczne, psy-
chologiczne i psychiatryczne świadczone zdalnie za pośrednic-
twem aplikacji do telefonów komórkowych, tabletów i innych 
przenośnych urządzeń elektronicznych, doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowa-
ny personel medyczny, usługi telezdrowia.

(210) 519687 (220) 2020 10 19
(731) BOGUCKI ZBIGNIEW ANABUD, Łagów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANABUD
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.22
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa dróg, konser-
wacja dróg, modernizacja dróg, usługi w zakresie wyko-
pywania, usługi brukarskie, budowa utwardzanych miejsc 
parkingowych, instalacja systemów wodociągowo-kanali-
zacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyj-
nych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wo-
dociągowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, wyrównywanie terenu 
budowy, przygotowanie terenu [budownictwo], usługi 
w zakresie stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibra-
cyjne, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzy-
kiwanie cementu, usługi w zakresie stabilizacji terenu po-
przez wkładanie prętów wzmacniających, usługi w zakresie 
stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murar-
skiej, stabilizacja gruntu, regulacja nachylenia gruntu, bu-
dowa autostrad, budowa dróg na zamówienie, budowa 
elektrowni wiatrowych, budowa farm wiatrowych, budowa 
fundamentów dróg, budowa instalacji wodociągowych, 
budowa jezdni, budowa podkładów pod drogi, budowa 
ulic, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, drago-
wanie [pogłębianie gruntu], instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, konsultacje budowlane, kopanie 
studni, przekopywanie [wykopywanie], uszczelnianie dróg, 
wiercenie studni, wykopywanie podziemnych zbiorników, 
wzmacnianie gruntu, niwelacja terenu, 42 opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, pro-
jektowanie budowlane.

(210) 519694 (220) 2020 10 19
(731) BYSTROŃ STANISŁAW STUDIO MEBLOWE S.P.S., 

Krzyszkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO MEBLOWE S P S

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.23
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble szkol-
ne, wyroby stolarstwa meblowego, meblościanki, meble 
sklepowe, meble biurowe, meble domowe, kredensy, sto-
ły, meble kuchenne, meble drewniane, meble wielofunk-
cyjne, gabloty, toaletki, regały, meble łazienkowe, szafy, 
konsole, komody, zestawy mebli, półki, barki, szafki, pufy, 
meble wypoczynkowe, meble do salonu, stanowiska pra-
cy [meble], meble do siedzenia, lady sprzedażowe, ścia-
ny działowe [meble], meble modułowe, meble do prze-
chowywania, meble do wnętrz, regały drewniane, meble 
na wymiar, meble do celów wystawowych, elementy 
dzielące przestrzeń [meble], meble do przestrzeni usługo-
wych, meble ogrodowe, 40 produkcja mebli na zamówie-
nie, stolarstwo meblowe, stolarstwo meblowe (naprawa), 
profilowanie mebli.

(210) 519697 (220) 2020 10 19
(731) ALPINEX FALL PROTECTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Alpinex FALL PROTECTION

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.25
(510), (511) 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wy-
padkami, przyrządy po pomiaru wagi, osłony głowy, przy-
łbice do spawania, schody i drabinki pożarowe, osłony 
ochronne na twarz dla robotników, piony ciężarkowe, siatki 
zabezpieczające przed wypadkami, siatki bezpieczeństwa, 
rękawice do ochrony przed wypadkami, urządzenia i sprzęt 
dla ratownictwa, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń 
w, pojazdach lub wyposażenia sportowego, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, 
pasy do podpierania ciała podczas podnoszenia ciężarów, 
22 płótno tamowe, siatki maskujące, tekstylia z nieprzetwo-
rzonych włókien, liny niemetalowe, liny, plecione rzemyki 
[baty, bicze], drabinki sznurowe, sznurki, włókna tekstylne, 
taśmy niemetalowe do owijania i związywania, uprzęże 
niemetalowe do przenoszenia ładunków, pasy niemeta-
lowe do transportu ładunków, włókna z tworzyw sztucz-
nych do celów włókienniczych, złączki niemetalowe, siatki 
do żywienia zwierząt, worki biwakowe stanowiące osłony, 
42 badania techniczne, wzornictwo przemysłowe, badania 
naukowe, badania w dziedzinie budownictwa, 45 usługi ra-
townictwa, audyty zgodności z przepisami.

(210) 519765 (220) 2020 10 20
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CHLEB Z SOLĄ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 519766 (220) 2020 10 20
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) POLSKI KŁOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 519770 (220) 2020 10 21
(731) BOROWIK MICHAŁ FOUNDATION, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) Polish Art NOW
(510), (511) 16 afisze, albumy, atlasy, periodyki, fotografie, 
mapy, kalendarze, katalogi, litograficzne przedmioty sztuki, 
obrazy, plany, prospekty, ryty, książki, rysunki, wydawnictwa 
z zakresu kultury i sztuki, 35 usługi w zakresie sprzedaży dzieł 
sztuki takich jak: obrazy, rzeźby, rysunki, grafiki, fotografie, 
tkaniny i inne wyroby artystyczne, organizowanie wystaw 
wyrobów artystycznych i dzieł sztuki w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi agencyjne i przedstawicielskie, or-
ganizacja wystaw handlowych, organizowanie aukcji, po-
średnictwo w handlu dziełami sztuki i antykami, usługi ko-
misowe w zakresie dzieł sztuki i publikacji, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, pracowni, szkoleń, seminariów, 
sympozjów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych 
w dziedzinie sztuki, prezentacja działalności artystycznej, 
usługi związane z wystawianiem i wspomaganiem przed-
stawień artystycznych, organizacja pokazów i wystaw dzieł 
sztuki współczesnej, w tym malarstwa, rzeźby, rysunku, insta-
lacji, filmów i performance’ów, organizowanie i prowadzenie 
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wystaw, konkursów, konferencji, kongresów, seminariów 
z dziedziny sztuki, publikowanie tekstów z dziedziny sztuki, 
usługi muzeów, usługi galerii sztuki, wystawy sztuki, usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów re-
klamowych.

(210) 519789 (220) 2020 10 21
(731) EIBEL PAWEŁ DREAMLAND, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dreamland Syndicate
(510), (511) 25 ubrania codzienne.



Numery zgłoszeń

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 502170, 515588, 517264, 517265, 518032, 518034, 518038, 519106, 519468, 519469, 519473

2 502170, 515588, 519551

3 515588, 516502, 516503, 517173, 518727, 519064, 519123, 519393, 519394, 519453

4 517264, 517265, 519632

5 508566, 512824, 514528, 515588, 516502, 516503, 516953, 516954, 516956, 516973, 516999, 517534, 518295, 
518301, 518512, 518689, 519097, 519098, 519102, 519106, 519153, 519209, 519215, 519318, 519344, 519427, 
519468, 519469, 519473, 519542, 519568

6 517497, 517536, 518005, 518006, 518007, 518464, 518527, 518824, 519315

7 517259, 517339, 518188, 519180, 519260, 519506

8 517259, 519123

9 508618, 508619, 515814, 516431, 517282, 517303, 517570, 517633, 517825, 518005, 518006, 518007, 518188, 
518360, 518488, 518489, 518490, 518632, 518634, 518824, 519076, 519081, 519090, 519092, 519134, 519204, 
519205, 519292, 519293, 519295, 519325, 519326, 519381, 519390, 519392, 519419, 519423, 519475, 519478, 
519485, 519496, 519551, 519667, 519697

10 518000, 518580, 519097, 519098, 519102, 519123, 519667

11 504950, 517259, 517303, 517570, 519180

12 519090, 519266, 519463

13 519305

14 517479, 517633, 519114

16 505332, 509946, 517378, 517379, 517479, 518032, 518034, 518038, 518062, 518065, 518488, 518489, 518490, 
518580, 518641, 518824, 519090, 519092, 519117, 519153, 519209, 519475, 519478, 519551, 519667, 519770

17 502170, 517259, 518527

18 517534, 518016, 518032, 518034, 518038, 518488, 518489, 518490, 518568, 519292, 519304, 519390, 519392

19 502170, 506037, 511794, 511797, 517085, 517424, 517426, 517884, 517999, 518464, 519315, 519355

20 504950, 509962, 517085, 517222, 517339, 519264, 519304, 519355, 519408, 519476, 519481, 519482, 519694

21 517085, 517259, 518580, 519304, 519665

22 517497, 519697

24 517470, 519153, 519209, 519355

25 515712, 517251, 517479, 517534, 518016, 518062, 518488, 518489, 518490, 518568, 518632, 518634, 518771, 
519092, 519111, 519114, 519133, 519292, 519293, 519295, 519386, 519390, 519392, 519422, 519427, 519430, 
519554, 519617, 519635, 519789

27 518527

28 517534, 518382, 518488, 518489, 518490, 519114, 519234

29 515649, 517437, 517787, 518295, 518358, 518404, 518434, 518437, 518440, 518442, 518689, 519065, 519112, 
519113, 519318, 519347, 519364, 519367, 519369, 519434, 519639

30 516188, 516355, 518062, 518065, 518295, 518358, 518589, 519043, 519045, 519296, 519364, 519366, 519427, 
519434, 519639

31 516953, 516954, 516956, 516973, 516999, 517438, 518022, 518295, 519099

32 517188, 517437, 517454, 518062, 519297, 519336, 519366, 519639

33 519366, 519765, 519766

34 493802, 516247, 518422
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35 503478, 504950, 505332, 508566, 508618, 508619, 508706, 508716, 509521, 509946, 511756, 513823, 515672, 
516431, 516502, 516503, 517238, 517239, 517252, 517259, 517319, 517358, 517375, 517424, 517426, 517467, 
517470, 517479, 517497, 517598, 517770, 518022, 518041, 518062, 518065, 518247, 518488, 518489, 518490, 
518517, 518554, 518568, 518641, 518689, 518824, 519029, 519068, 519097, 519098, 519102, 519118, 519142, 
519146, 519175, 519204, 519205, 519215, 519225, 519264, 519292, 519315, 519325, 519326, 519344, 519347, 
519348, 519349, 519366, 519376, 519377, 519386, 519390, 519392, 519427, 519434, 519447, 519454, 519468, 
519469, 519473, 519501, 519529, 519617, 519635, 519665, 519667, 519770

36 508706, 508716, 515649, 515814, 516275, 516283, 516555, 517598, 518247, 518517, 518642, 518645, 519092, 
519142, 519146, 519306, 519325, 519326, 519348, 519376, 519377, 519407, 519487, 519667

37 502170, 506037, 506770, 514134, 514549, 515588, 516555, 517471, 517570, 517769, 517884, 518146, 518517, 
519068, 519080, 519259, 519348, 519349, 519374, 519423, 519448, 519687

38 508618, 508619, 518488, 518489, 518490, 519071, 519308, 519309, 519325, 519326, 519485, 519551, 519667

39 509521, 509946, 511756, 517564, 517598, 518642, 518645, 518824, 519051, 519468, 519469, 519472, 519473, 
519485, 519486

40 517282, 517884, 518146, 519366, 519434, 519694

41 505332, 508618, 508619, 508706, 508716, 509521, 509946, 516875, 516876, 517229, 517282, 517417, 517424, 
517426, 517479, 517534, 517576, 517598, 518054, 518062, 518065, 518358, 518360, 518488, 518489, 518490, 
518554, 518632, 518634, 518641, 519051, 519068, 519075, 519078, 519092, 519097, 519098, 519102, 519114, 
519118, 519123, 519142, 519146, 519232, 519293, 519295, 519307, 519308, 519312, 519314, 519325, 519326, 
519331, 519350, 519362, 519462, 519468, 519469, 519473, 519475, 519478, 519484, 519496, 519770

42 506770, 515672, 516431, 516555, 517222, 517282, 517470, 517570, 517598, 517825, 518488, 518489, 518490, 
518517, 518641, 519076, 519097, 519098, 519102, 519134, 519204, 519205, 519215, 519264, 519325, 519326, 
519381, 519462, 519468, 519469, 519473, 519475, 519478, 519551, 519643, 519667, 519687, 519697

43 509521, 511214, 511756, 516355, 517984, 518062, 518065, 518404, 518775, 519029, 519058, 519077, 519092, 
519118, 519162, 519173, 519296, 519313, 519316, 519331, 519334, 519349, 519350, 519378, 519434, 519484, 
519608, 519659, 519662

44 515649, 516875, 516876, 517173, 517238, 517239, 517417, 517576, 517598, 518028, 518310, 518567, 519055, 
519123, 519215, 519225, 519307, 519385, 519454, 519468, 519469, 519473, 519667

45 515672, 519407, 519420, 519468, 519469, 519473, 519548, 519697
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 ZŁOTY BANKIER 518554

-14 TRADYCYJNY SMAK 516355

4HUNT SKLEP MYŚLIWSKI 503478

5 in Lodz 519092

7  samurajów RESTAURACJA JAPOŃSKA 519173

abemus 508566

Acarix 518727

Aflopark KSAWERÓW PABIANICE 515649

AGBIT 519551

AleZwierzaki 518041

all PUMPS 519506

allegro SMART! Student 519205

Alpinex FALL PROTECTION 519697

ANABUD 519687

ANALIZA POTENCJAŁU SPORTOWEGO 516876

ANAWA 519385

ANGEL concept 517598

ANIA OD MATMY 519496

Aquaskin + 519123

ART HOUSE 519077

Atopigo 519064

aurrota 519430

avanseptic 512824

b 518567

B 519392

Ba-Ba Reeba 519484

Banki Spółdzielcze BPS - jesteś u siebie 519142

BEPMED CENTER SEPTOVIR OXY 518301

Bez kęsa mięsa 519364

BIO 518032

BIOTECTUM 516431

BISTRO NA TALERZU 519659

BISTRO NA TALERZU 519662

BLOW UP! energy 519297

BOOKLIKES 517282

BOROWEGO 518434

BraBielizna LINGERIE 519617

BRATEK 519548

BROWAR SPÓŁDZIELCZY  
Piwo, które warzy więcej 519336

BURGERJAN 518775

BYDŁO BIOTIN 516973

BYDŁO GOLWIT 516954

BYDŁO OPTI 516999

BYTOM RETRO FUTURE 519390

C MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON 519232

CAL PRAWDZIWE DRZWI 517999

CANASTOL 517265

CANDY ESTETIC LIPS 517576

CASA de MEXICO 519369

cellfast 517259

CHLEB Z SOLĄ 519765

Chore Melodie 519293

CITI PLUS 518247

COMPLEXHOUSE 519315

COVITSWISS 514528

CZASJONER 517479

czosndog 516188

DERMOTEKA 516502

DERMOTEKA 516503

Desmax.pl ŚRODKI OCHRONY I DEZYNFEKCJI  
PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, SPRZEDAŻ 519081

Dnell 519111

Dobre Instalacje Tomasz Stolarek 519374

DOMEK 3E 518517

DOUBLE MATURED TOBACCOS 493802

Dreamland Syndicate 519789

DRIVE MARKET 519029

DUNAJEC PRZEŁOM SIĘ 509521

DZIKI WSCHÓD 519366

EGO CIĘ ZABIJE 517534

EKO?Logicznie, że się opłaca! 519146

eKODUKT 514134

e-meditrans 519068

empik bilety 509946

epismo.app 519485

EUBITEC 515588

EUROGRAD www.eurograd.pl 519259

EUROPANELS 518527

EVANIX 519305

eż element żeński 519314

FARMAWIT MIESZANKA PASZOWA  
UZUPEŁNIAJĄCA MINERALNA 516956

FAWAG S.A. 519423

FIZJOMEDICAR 518310

FOLLY Nailsroom 517173

FRUTILOVE 519347

Fundacja Pokonać Endometriozę 519454

G GRANTIS 516275

galeria kominków 519309
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GAMMA 2.0 518464

GD gieradesign 519482

GENEZA S.A. 517770

GIBKA MAMA fitness w ciąży i po porodzie 517417

Giera 519476

GIZAMET ROLETY NAJLEPSZE POD SŁOŃCEM 519448

GPT Czystość Higiena Dezynfekcja 517467

GRANDE 519266

GRANTIS 516283

GRUPA GREEN 517570

GUGU 518632

HABUD 516555

HADES 517825

hajstech 519308

HALISZKA 519635

HAU FASHION 519304

HeyDoc BLIŻEJ ZDROWIA 519667

HM e-command 518188

hOKU 517222

HOLIMEDICA 519307

ICM 517375

Idolki 519367

ILLUDIA sp. z o. o. 518146

imvelo ciepło z natury 517303

INDYK EFEKT 516953

INFLANOR 518512

Innel 519381

Intro PRO 519106

IPParts 519260

JABŁKA WARECKIE 500 lat tradycji 517438

Jagódka 519045

JBB Bałdyga POLSKI PRODUCENT 518689

Jemy w Tarnowie 519118

Jogopedia 519055

K Kowal Polska 517358

Kaibo 517379

KARAczyOKEj ?! 519350

Karkonoski LAGER 517454

Katarzynki 518062

KATHY 519481

Katniss 518771

Kazumi 517238

KazumI 517239

KERGULENA A.D. 1976 519434

KominProfil 514549

KROSNO BRILLIANCE IN GLASS SINCE 1923 519665

La Gorgona 511214

lazienkaplus.pl 504950

LEW FILTER TUBES 516247

Lion Team vision of success 519447

LIVIO MARKET PLUS 508716

LODZIARNIA JAGÓDKA 519043

LOVEART 517378

Łany natury 518295

MAGIC HOME nieruchomości  
immobilien real estate 519487

magic 518034

Make fit easy 519162

MANA 519133

mAuto 519376

MED VALUE 519643

medisin 518000

MEWHEEL 519090

MIGROS TRANSPORT 517564

MIRRI POLAND 519462

MISTRAL 519180

mo.blo 519408

MOI NOI 515712

MOTOKO 519422

MOTOR-LAND 519463

MPEXPERTBUD 506770

MR KOWALSKI 517633

Mr.Hung’s ORIENTAL TASTE 519296

Multi-Telkom HD telekomunikacja jutra 519071

MUSSO 517470

Mutylator 519295

MYV 519097

MYV 519098

MYV 519102

N 519554

NANOFELT 519355

NATALIA GÓRCZAK WSCHODNIA SUSHI 519608

NB NEWBODY 519312

NERO 502170

nextHome 519306

NOPIPI 519542

NORIMPEX 518382

OGRODY WARECKIE 500 lat tradycji 517437

OHNE GLEICHEN 518358

OKEO 515814

OLIXER 519639

OmegaMarine  FORTE + 519318

omnipack 519472

ORTOSTOM 518028

ORZEŁEK 511756

Osada4you 519349

OSTAL-ZAUNE 517536

PACIFICA 519568

panta 519529

PCC Polish Culture Collections 519478

PCC 519475

PCM Polish Collection of Microorganisms 519473
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PCM Polska Kolekcja Mikroorganizmów 519469

PCM 519468

PEKPOL Ostrołęka super GRILL 517787

pelletzdowozem 537722949 519632

PerłyPolski 519486

PGP 518824

PIWIARNIA ŻYWIECKA ŻYWIEC 1856 517984

PLE 518488

PLE.GG 518489

PLE_GG 518490

Poczpol 519386

Pod Siekierkami 518404

PoLAND of IT masters 505332

POLANE 517188

Polish Art NOW 519770

POLSKI KŁOS 519766

POOPEYS BABY CARE  
BABY CARE POOPEYS POOPEYS 519153

POOPEYS BABY CARE  
BABY CARE POOPEYS POOPEYS 519209

Premium Nasz Sklep MARKET PLUS 508706

PRI 519377

Prize Pet Food 519099

ProCreatywni 513823

PROFINAMIOT 517497

PUB SPÓŁDZIELCZY Piwo, które warzy więcej 519334

PW DOMATOR 517769

PZHL 519114

RACE AROUND POLAND 519362

rareeverywhere 517251

Ratusz24 519134

Restauracja Libańska Bejrut 519316

royalfashion 518568

SCOOT RENT 519051

SE SOLAM ENERGY 519419

SecondLease Gardocki Service 518645

SETNO 519264

SFERA PUPILA 517252

SMART BUSINESS Do IT your way, do IT  
the SMART way! 519076

SMART! Student 519204

Sognare pizzunia 519058

SOKOŁÓW Sokoliki FOODBOLÓWKI  
Bez osłonki Bez laktozy BEZ dodatku  
konserwantów 90% mięsa drobiowo-cielęcego  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 518437

SOKOŁÓW Sokoliki Kabanoski wieprzowe  
z dodatkiem indyka 100g produktu  
otrzymano ze 167g mięsa Bez laktozy  
Wysoka zawartość białka BEZ dodatku  
konserwantów PRODUKT BEZGLUTENOWY  
Dzieci to lubią 518440

SOKOŁÓW Sokoliki Szyneczka drobiowa  
Bez laktozy 90% mięsa drobiowego  
BEZ dodatku konserwantów  
Dzieci to lubią PRODUKT BEZGLUTENOWY 518442

SOLACE 506037

Spoco 519175

SPOTDATA 519325

SPOTDATA.PL 519326

STAND-UP NIEnaŻARTY show 519331

STOPKLATKA 508618

STOPKLATKA 508619

STUDIO MEBLOWE S P S 519694

SZKŁO 518038

SZTOSIK 519427

Świętulanka 519234

take it By Expran Fresh MENTHOL ZAWIERA  
NATURALNY OLEJEK MIĘTOWY POPŁYŃ  
Z MIĘTĄ LISTEK AROMATYZUJĄCY 518422

TAMPONER 519117

TARCZAPRAWNA.PL  
TWOJA OCHRONA PRAWNA 519420

Teddy Eddie 518360

terzo 517085

Think Eco! FORUM 518054

TIMBER MOON 517884

Tiramisu butik 517319

TOM-INWEST 517471

TRALALA 518589

TUBĄDZIN DESIGN AWARDS 517424

TUBĄDZIN DESIGN DAYS 517426

UD ONE UnitDoseOne 517339

UNIA TARNÓW 519078

uwolnij PIĘKNO 519225

V 519453

Valbon. Klasyka smaku 519065

VEGASKI 519112

VISTULA move 519292

vitrylex 518580

VOLETO 519348

W WINE TASTE BY KAMECKI 519501

WEESE 518065

WEGASKI 519113

WHEYLOVE 519344

Wiklinowy Świat 509962

WILD TIGER 518016

WILLA SOSNOWA OSTOJA 519378

WILLA ZDRÓJ 519313

WIROVENT EVO 511797

WIRPLAST 511794

wrrsztat 519080

Wtórny Rynek Leasingowy  
Giełda Kontraktów Gardocki Service 518642
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Zamek SMOK 518007

ZESZYTY LITERACKIE ZL 518641

ZINASTOL 517264

ZKS UNIA 1928 519075

Złoty Bankier 517229

ZOOZOO.pl 518022



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.

574593 ASTORE (2020 10 06)
CFE: 03.01.16, 04.05.21, 26.04.24, 
26.13.25, 27.05.24

17, 19, 20

1057551 BIOTRADE odorEX 
(2020 10 02)

3, 5, 44

1351037 ViruProtect (2020 10 14) 5
1364126 promobot (2020 09 22)

CFE: 04.05.21, 27.05.01, 29.01.04 7, 35
1377103 helloSMILE (2020 08 01)

CFE: 27.05.09, 29.01.04 3, 5, 21, 44
1399538 MIOCYSTINN (2020 09 30) 5
1412123 FLY EMOTIONS (2020 06 29) 33
1483222 RAFTEC (2020 10 09)

CFE: 26.03.23, 26.04.03, 
27.05.01

6, 11, 17, 19, 20

1540978 SUNDAYS (2020 10 01) 25, 32, 33
1541482 NECTIUM (2020 08 17, 2020 02 19)

CFE: 27.05.01 9
1557308 HEXLIGHT (2020 09 09, 2020 05 28) 17
1557367 POM’STEACK (2020 09 14) 29
1557375 ionSmoke (2020 08 19, 

2020 03 12)
9, 11, 29, 40

1557376 PALISAD (2020 06 11, 
2020 04 07)

11, 16, 20, 21, 22, 24

1557504 ACROW CONNECTS (2020 07 01, 2020 06 09)
CFE: 27.05.10 6, 36, 37, 40, 41, 42

1557524 (2020 05 12)
CFE: 26.13.25, 28.05.00, 
29.01.12

3, 5, 10, 11, 20, 21, 25, 
28, 29, 30, 31, 32, 35

1557585 BUILDING BRIDGES LEAVING LEGACIES  
(2020 06 26, 2020 06 08)
CFE: 27.05.01 6, 36, 37, 40, 41, 42

1557604 B2G BRANDS to GO (2020 07 30, 2020 03 13)
CFE: 27.05.10, 27.07.11 1, 2, 5, 18, 25, 35

1557659 SIBERIA ORTHODOX VODKA ORTHODOX 
(2020 08 26, 2020 07 07)
CFE: 03.05.05, 07.01.08, 24.01.01, 
25.01.05, 29.01.15

33

1557668 LEYA & LENORA (2020 06 25) 3
1557672 RAICONNECT (2020 07 02, 

2020 04 27)
9, 35, 36, 38, 42

1557689 (2020 06 02)
CFE: 19.07.01, 28.05.00, 29.01.15 33

1557703 KUGOO (2020 08 25) 12
1557705 UXIL (2020 07 28, 2020 07 28) 5
1557715 TERRA VINEDA (2020 08 20, 2020 07 09)

CFE: 27.05.11 33

1557755 (2020 08 20, 2020 07 06)
CFE: 01.01.10, 05.03.04, 05.07.10 33

1557812 TALKING FRENCH 
(2020 09 08)

25

1557838 (2020 08 25, 2020 07 16)
CFE: 19.07.01 33

1557878 KEEPSTYLE (2020 07 16)
CFE: 27.05.01 25

1557883 E LE CAROLINE (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1557886 KNOKKE (2020 08 20)

CFE: 27.05.01 11
1557908 BELLAIME (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1557918 Pyrogal (2020 08 10, 2020 02 24) 5
1557934 GLORIOUS (2020 09 18, 2020 08 18) 9
1557959 VINCINI (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1557986 cxmt (2020 08 12)

CFE: 26.04.03, 27.05.17, 29.01.12 9
1558008 Bioture (2020 06 03, 2020 02 10)

CFE: 05.03.13, 27.05.08 3, 5, 16, 35
1558044 EliteBoard (2020 09 17)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 9
1558045 (2020 08 18)

CFE: 28.03.00 40
1558068 safebox (2020 06 10, 2019 12 10)

CFE: 26.03.23, 29.01.12 7
1558069 FLEXPRINT (2020 08 27, 2020 06 05)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 25
1558075 FLEXSKIN (2020 08 27, 2020 06 05)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 25
1558093 SCANDI OIL INNOVATION TECHNOLOGY 

BORN IN SCANDINAVIA (2020 08 06, 2020 05 25)
CFE: 01.15.15, 27.05.10 4

1558094 AgileOne (2020 09 22) 35
1558149 Tok Tok (2020 09 02)

CFE: 27.05.15, 29.01.12 3, 5, 30
1558196 b burocrat (2020 09 10, 2020 07 17)

CFE: 26.03.01, 27.05.09, 29.01.12 16, 18, 20, 27
1558211 BIG MAN (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1558212 PARC DE LILIY (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1558213 GOLD ASSET (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1558214 VAMORRA (2020 06 25, 2020 02 20) 3
1558287 QUICK SHINE (2020 06 26) 3
1558380 LIDESIA (2020 07 09, 2020 06 19) 5
1558428 KRAL PREMIUM (2020 06 17)

CFE: 05.13.01, 24.09.07, 25.03.01, 
27.05.08, 29.01.13

32



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1557604 

2  1557604 

3  1057551, 1377103, 1557524, 1557668, 1557883, 1557908, 1557959,
 1558008, 1558149, 1558211, 1558212, 1558213, 1558214, 1558287 

4  1558093 

5  1057551, 1351037, 1377103, 1399538, 1557524, 1557604, 1557705,
 1557918, 1558008, 1558149, 1558380 

6  1483222, 1557504, 1557585 

7  1364126, 1558068 

9  1541482, 1557375, 1557672, 1557934, 1557986, 1558044 

10  1557524 

11  1483222, 1557375, 1557376, 1557524, 1557886 

12  1557703 

16  1557376, 1558008, 1558196 

17  574593, 1483222, 1557308 

18  1557604, 1558196 

19  574593, 1483222 

20  574593, 1483222, 1557376, 1557524, 1558196 

21  1377103, 1557376, 1557524 

22  1557376 

24  1557376 

25  1540978, 1557524, 1557604, 1557812, 1557878, 1558069, 1558075 

27  1558196 

28  1557524 

29  1557367, 1557375, 1557524 

30  1557524, 1558149 

31  1557524 

32  1540978, 1557524, 1558428 

33  1412123, 1540978, 1557659, 1557689, 1557715, 1557755, 1557838 

35  1364126, 1557524, 1557604, 1557672, 1558008, 1558094 

36  1557504, 1557585, 1557672 

37  1557504, 1557585 

38  1557672 

40  1557375, 1557504, 1557585, 1558045 

41  1557504, 1557585 

42  1557504, 1557585, 1557672 

44  1057551, 1377103



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.

509453 Merck KGaA
2020 08 06 9, 42, 44

512474 AGATA SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 25 35

512455 BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 09 30 32

511859 VITAPRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 01 3, 35

511767 ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA  
SPÓŁDZIELNIA PRACY
2020 10 01 1, 5

511122 BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 01 33

511926 DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30 3, 5

513090 LASOCKI MAXIMILIAN
2020 10 13 18, 25

509007 TE Connectivity Services GmbH
2020 10 20 9

513450 Swiss Pharma International AG
2020 10 27 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1493817 TRI D’AIX GMBH
2020 10 16 30



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

18/2020 26 511392
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