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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 7 grudnia 2020 r. Nr ZT49

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) 459427 (220) 2016 07 22
(731) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowe-
go taki jak: miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wę-
dlin, młynki elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, 
sokowirówki, maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne 
roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurza-
czy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia 
do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania 
płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, 
maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny 
i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do pie-
przu inne niż ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, 
oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub 
środków dezynfekcyjnych, otwieracze elektryczne do pu-
szek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki, prasowni-
ce, przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania bu-
tów, roboty kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpad-
ków, torby do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki 
elektryczne do użytku domowego, elektryczne urządzenia 
do mycia, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania, 
urządzenia kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmy-
warki naczyń, instalacje centralne do odpylania próżniowe-
go do celów czyszczących, instalacje odpylające do czysz-
czenia, kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery, 
szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne 
do wyżej wymienionych artykułów, 9 akumulatory zapło-
nowe, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chronią-
ca przed wypadkami, odzież ochronna dla motocyklistów, 
ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony 
przeciwodblaskowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym 
samochodzie, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt 
elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, 
zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy 
i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przeno-
śne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze 
pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do na-
pojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia owo-
ców, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura 
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urzą-
dzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdat-
niania powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta, 
elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki 
ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy 
elektryczne, filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, 

gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzej-
niki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy 
do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, podgrzewacze butelek dla nie-
mowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrze-
wacze talerzy, podgrzewanie wody (aparatura), rożen, su-
szarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki 
łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki 
powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia 
do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia i in-
stalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne, wentyla-
tory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyj-
ne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, filtry 
powietrza do klimatyzacji, dmuchawy gorącego powietrza, 
instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki 
samochodowe, diody, reflektory samochodowe, reflektory 
motocyklowe, klosze do lamp, osłony do lamp, lampy kie-
runkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia 
do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania po-
wietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze 
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojaz-
dach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojaz-
dach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych 
artykułów, 12 zapalniczki samochodowe.

(210) 506222 (220) 2019 10 29
(731) DELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowny)
(540) X-MOVE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samo-
chodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków 
dziecięcych mianowicie gondole, pokrowce przeciwdesz-
czowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wóz-
ków dziecięcych, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki 
do wózków dziecięcych.

(210) 506325 (220) 2019 10 31
(731) MICHLEWICZ ARKADIUSZ, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podlasianin

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [perio-
dyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje dru-
kowane.
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(210) 507472 (220) 2019 12 02
(731) WALUS MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUN SHOW NARODOWY TEST BIEGOWY

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi menedżerskie dla sportowców, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych towarów związanych 
ze sportem, w tym sprzętu sportowego, obuwia sportowe-
go, odzieży sportowej, akcesoriów sportowych, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych- próbek, druków, prospektów, broszur, mar-
keting ukierunkowany, pokazy towarów, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 chronometraż imprez 
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi 
zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań 
sportowych, obsługa i wypożyczanie urządzeń i sprzętu 
sportowego, planowanie i organizowanie przyjęć, plano-
wanie i organizowanie konkursów, usługi klubowe- rozryw-
ka lub nauczanie, usługi dystrybucji biletów, usługi parków 
rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz 
obsługi festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, roz-
rywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi parków rozrywki, organizowanie, produkcja 
i wystawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatral-
nych, organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie 
lub wystawianie przedstawień, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywa-
nia filmów, widowisk, muzyki, centra rozrywki, organizacja 
kwizów, gier i zawodów, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edu-
kacji, usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form 
kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, 
zjazdów, usługi wydawnicze.

(210) 509126 (220) 2020 01 17
(731) COMMERCE INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Ink

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.01.25, 27.07.01, 27.07.21, 27.07.17, 
29.01.12

(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze 
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże 
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze 
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tu-
szów do drukarek.

(210) 509996 (220) 2020 02 10
(731) AMI HONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pitnemiody.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego 
i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: likie-
ry, wina, nalewki, nalewki gorzkie, gorzkie nalewki alkoholo-
we jako aperitif, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów.

(210) 511604 (220) 2020 03 18
(731) STAWOWY AGNIESZKA OPTILUX, Stryszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPTILUX Agnieszka Stawowy
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, obiektywy fotogra-
ficzne soczewki do astrofotografii, binokle, etui na binokle, 
lampy błyskowe do fotografii, żarówki do lamp błysko-
wych fotograficznych, celowniki aparatów fotograficznych, 
lampy do ciemni fotograficznych, ciemniowe nośniki płyt 
fotograficznych, ekrany fotograficzne, ekrany projekcyjne, 
etui na okulary, etui na pince-nez, aparaty do cięcia filmów, 
błony filmowe, filtry fotograficzne, futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac foto-
graficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki 
do klisz, urządzenia do nabłyszczania i satynowania odbitek 
fotograficznych, kamery filmowe, kamery wideo zespolone 
z magnetofonem, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, ku-
wety fotograficzne, lornetki, lunety, alidady do lunet, lupy, 
lusterka optyczne, światłomierze do fotografii, osłony prze-
ciwsłoneczne obiektywów, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, artykuły do wyrobu okularów, łańcuszki do okularów, 
oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, sznurki do oku-
larów, okulary okulary przeciwsłonecze, okulary przeciwo-
ślepieniowe, soczewki optyczne, pojemniki na szkła kontak-
towe, pryzmaty optyczne, modne okulary, etui na okulary 
i okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, okulary antyreflek-
syjne, okulary dla dzieci, okulary dla rowerzystów, okulary 
do czytania, okulary do makijażu, okulary korekcyjne, okula-
ry optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 
woreczki na okulary, przeciwsłoneczne okulary na receptę, 
35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami far-
maceutycznymi, medycznymi i ortopedycznymi, usługi pro-
wadzenia sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi, foto-
graficznymi oraz precyzyjnymi, usługi prowadzenia sklepów 
i hurtowni z artykułami użytku domowego i osobistego, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów optycznych i okuli-
stycznych w salonie optycznym, 44 usługi optyczne, pomoc 
medyczna w zakresie usług optycznych oraz okulistycznych, 
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prowadzenie salonów optycznych diagnozowanie i badanie 
wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej usługi optometrycz-
ne i ortoptyczne, doradztwo w zakresie profilaktyki okuli-
stycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, doraźna 
pomoc okulistyczna.

(210) 512202 (220) 2020 04 02
(731) Brumbaugh Limited, Ashtead, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe 
lub analogowe media do nagrywania i przechowywania 
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, 
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, ska-
fandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rę-
kawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwod-
nego, urządzenia do gaszenia ognia, oprogramowanie, pro-
gramy komputerowe umożliwiające przeglądanie Internetu, 
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe stanowiące przeglądarki 
umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputero-
wych oraz sieci prywatnych, oprogramowanie kompute-
rowe do wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie 
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie graficznego 
interfejsu użytkownika, oprogramowanie do rozpoznania 
mowy, oprogramowanie do opracowywania programów 
komputerowych i aplikacji komputerowych do pobrania, 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 
usługi reklamowe oraz usługi katalogowe, usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, usługi sklepów detalicznych działających 
on-line obejmujące szeroką gamę dóbr konsumenckich dla 
osób trzecich, usługi sklepów detalicznych działających on-
-line, usługi sklepów detalicznych działających on-line wy-
korzystujące oprogramowanie komputerowe dostarczane 
przez Internet oraz inne komputerowe i elektroniczne sieci 
komunikacyjne, usługi sklepów detalicznych wykorzystujące 
oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz 
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-

wszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam na rzecz 
osób trzecich przez Internet, dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem In-
ternetu, dostarczanie stron internetowych, oprogramowania 
i aplikacji komputerowych do pobrania przedstawiających 
biznesowe informacje i aktualności, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, usługi telekomunikacyjne stanowiące odbiór i do-
starczenie informacji, wiadomości, dokumentów, obrazów 
oraz innych danych w drodze transmisji elektronicznej, 
transmisja strumieniowa (streaming) audio i wideo w Inter-
necie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie] mianowicie nauczanie oraz zajęcia w zakresie 
wyszukiwania w Internecie oraz reklamy on-line, usługi roz-
rywkowe mianowicie dostarczanie stron internetowych oraz 
oprogramowania i aplikacji komputerowych do pobrania 
przedstawiających niebiznesowe informację i aktualności, 
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, projektowanie i rozwój kompute-
rowego sprzętu i oprogramowania, udostępnianie oprogra-
mowania nie do pobierania, udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych, hosting stron internetowych oraz linków 
do stron internetowych zawierających informacje geogra-
ficzne, obrazy map oraz funkcje wyznaczania i planowania 
tras, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako 
usługa [PaaS], doradztwo w sprawach komputerów, udo-
stępnianie stron internetowych oraz linków do stron interne-
towych zawierających informacje geograficzne, obrazy map 
oraz funkcje wyznaczania i planowania tras.

(210) 512539 (220) 2020 06 25
(731) PŁACHNO ALEKSANDRA, Tuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAP SZOP

(531) 03.05.05, 03.05.24, 03.05.20, 16.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 512854 (220) 2020 04 24
(731) NYKIEL RAFAŁ, Grabina;  

BUSS-NYKIEL KATARZYNA, Grabina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQdo

(531) 02.09.04, 02.09.08, 02.09.25, 02.01.23, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 28 karty do gry.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 512877 (220) 2020 04 24
(731) ZAKRZEWSKI MACIEJ, ZIOMEK MARIA ALLUX  

SPÓŁKA CYWILNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLUX

(531) 29.01.13, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu: konstrukcje 
z materiałów metalowych do ogrodów zimowych, konstruk-
cje z materiałów metalowych do ogrodów letnich, konstruk-
cje z materiałów metalowych do ogrodów całorocznych, 
konstrukcje z materiałów metalowych do oranżerii, metalo-
we konstrukcje szklarniowe, przenośne budowle z metalu, 
konstrukcje z materiałów metalowych do zadaszeń, daszki 
metalowe dla budownictwa, wiaty garażowe metalowe, 
okna metalowe, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalo-
we, bramy metalowe, werandy metalowe, okna aluminiowe, 
moskitiery metalowe, balustrady metalowe, łączniki metalo-
we do elementów konstrukcji ogrodów zimowych, letnich 
i całorocznych, metalowe elementy instalacji zacieniających, 
wyroby ślusarskie i drobne wyroby żelazne, 19 materiały bu-
dowlane niemetalowe: ogrody zimowe, ogrody letnie, ogro-
dy całoroczne, konstrukcje z materiałów niemetalowych 
do ogrodów zimowych, konstrukcje z materiałów niemeta-
lowych do ogrodów letnich, konstrukcje z materiałów nie-
metalowych do ogrodów całorocznych, oranżerie niemeta-
lowe, budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe altany, 
konstrukcje z materiałów niemetalowych do zadaszeń, po-
krycia dachowe niemetalowe, konstrukcje z materiałów nie-
metalowych do balkonów, werand, moskitiery niemetalowe, 
szkło dla budownictwa, zabudowy szklane, wiaty garażowe 
niemetalowe, werandy niemetalowe, okładziny niemetalo-
we dla budownictwa, okna żaluzjowe niemetalowe, drzwi 
niemetalowe, szklane dachy, okna szklane, okna niemeta-
lowe, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, balustrady 
niemetalowe, niemetalowe elementy instalacji zacieniają-
cych, drewno budowlane, 22  markizy z tworzyw sztucz-
nych, markizy z materiałów tekstylnych, 35 sprzedaż ogro-
dów zimowych, ogrodów letnich i ogrodów całorocznych, 
sprzedaż stolarki otworowej, sprzedaż zabudów balkonów, 
sprzedaż drzwi i okien, sprzedaż parapetów i rolet, sprze-
daż tarasów i oranżerii, usługi marketingowe, usługi rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż: lamp, 
lamp ogrodowych, oświetlenia i instalacji do oświetlenia, 
niemetalowych altan, pergoli, łuków, materiałów budowla-
nych niemetalowych, drewna budowlanego, 42 pomiary in-
żynieryjne, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, 
44 usługi projektowania, doradztwa, informacji w dziedzinie 
konstrukcji ogrodów zimowych, ogrodów letnich, ogrodów 
całorocznych oraz zadaszeń oraz wyposażenia ogrodów zi-
mowych, ogrodów letnich i ogrodów całorocznych.

(210) 512902 (220) 2020 06 22
(731) ŚLIWKA SYLWIA BUMERANK, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ARCHITEKT DUSZY
(510), (511) 41 multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, multimedialne wydania czasopism, multimedialne 
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja czaso-

pism, publikacja i redagowanie książek, publikowanie czaso-
pism internetowych, publikowanie, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek i recenzji, publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie tekstów, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pi-
sania blogów, usługi pisania tekstów, usługi publikacji, usługi 
w zakresie publikowania on-line, usługi wydawnicze, wyda-
wanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie gazet, 
wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, wydawanie katalogów, wydawa-
nie prospektów, edukacja, dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, akademie, edukacja [nauczanie], kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, kursy samoświadomości [szkolenia], 
podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów in-
struktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, orga-
nizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edu-
kacyjnych, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szko-
leniowe z zakresu zdrowia, kursy korespondencyjne, nauka 
na odległość, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobi-
stego, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, pro-
wadzenie kursów, seminariów i warsztatów, kursy korespon-
dencyjne dotyczące inwestycji osobistych, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, trening 
rozwoju osobistego, kursy rozwijające umiejętności konsul-
tacyjne, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, 
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, publikowanie 
książek, publikowanie multimedialne książek, publikowanie 
książek instruktażowych, usługi w zakresie publikacji książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, prowadzenie sesji szkoleniowych, prowadzenie 
sesji terapeutycznych, prowadzenie sesji szkoleniowych on-
-line, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycz-
nymi, usługi edukacyjne w zakresie terapii.

(210) 513501 (220) 2020 05 15
(731) KUCHARSKI JACEK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QCC QUALIA CONSTRUCTION CONTROL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.19, 
27.05.22, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.21, 26.01.22

(510), (511) 37 budowa stalowych wyrobów, budownictwo, 
usługi doradztwa budowlanego, informacja o naprawach, 
izolowanie budynków, budowa i naprawa magazynów, 
konsultacje budowlane, montaż rusztowań, montaż drzwi 
i okien, nadzór budowlany, malowanie, lakierowanie, prace 
konstrukcyjne, przygotowywanie terenu pod budowę, roz-
biórka budynków, usługi inspekcji budowlanej, usługi gene-
ralnych wykonawców budowlanych, usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydrau-
licznych, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią 
budynków w trakcie budowy, usługi zarządzania budową, 
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zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zakładanie 
mostowych złącz kompensacyjnych, zapobieganie osiada-
niu budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie pro-
jektami budowlanymi na terenie budowy, zbrojenie budyn-
ków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, instalacja materiałów 
izolacyjnych, montaż instalacji na placach budowy, instalo-
wanie gotowych elementów konstrukcyjnych, konserwacja 
i naprawa budynków, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, instalacja systemów inżynierii środowiska, elimi-
nacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, montaż i napra-
wa instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alar-
mowych przeciwpożarowych, naprawa zamków, układanie 
kabli, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz, zabezpieczanie przed korozją, usługi 
elektryków, 42 kontrola jakości, opracowywanie projektów 
technicznych, badania techniczne, badania w dziedzinie 
budownictwa, miernictwo, pomiary, certyfikacja w kontroli 
jakości, projektowanie budowlane, nadzór i inspekcja tech-
niczna, testowanie materiałów, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne dotyczące ar-
chitektury, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
architektoniczne, usługi pomiaru przepływu powietrza, oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, 
projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie 
systemów elektrycznych, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, usługi w zakresie projektowania budynków.

(210) 513901 (220) 2020 05 25
(731) IBERAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIQUARTZ
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), nieme-
talowe elementy budowlane, konstrukcyjne i wykończenio-
we, kamienie, spieki i konglomeraty do celów budowlanych, 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, marmur, granit, kwarcyt, 
postumenty niemetalowe, 20 blaty stołowe, blaty meblowe, 
stoły, stoliki, ławy, meble, meble biurowe, osłony do kominków, 
półki niemetalowe, pulpity niemetalowe, 35 usługi handlu hur-
towego, handlu detalicznego, importu, eksportu, promocji, 
przedstawicielstwa, materiałów niemetalowych, elementów 
niemetalowych, kamienia do celów budowlanych, konstrukcyj-
nych i wykończeniowych, granitu, marmuru, kwarcu, spieków, 
konglomeratów, 39 usługi dystrybucji, transportu, magazyno-
wania materiałów niemetalowych, elementów niemetalowych, 
kamienia do celów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończe-
niowych, granitu, marmuru, kwarcu, spieków, konglomeratów.

(210) 514019 (220) 2020 05 28
(731) MISZKIEWICZ RAFAŁ, Dalborowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREDATOR

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 25 ubrania sportowe, 41 organizacja zawodów 
sportowych.

(210) 514193 (220) 2020 06 02
(731) LANGOWSKA KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE LANKO, Dobra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANKO OKNA PREMIUM

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 stolarka budowlana metalowa, okna i drzwi 
metalowe, ościeżnice i futryny do drzwi i bram metalowe, 
futryny do okien metalowe, skrzydła do drzwi, okien i bram 
metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, bra-
my, bramy garażowe metalowe, drzwi garażowe metalowe, 
rolety zewnętrzne i wewnętrzne metalowe, żaluzje metalo-
we, okucia do drzwi, okien, bram i rolet, 19 stolarka budow-
lana niemetalowa, okna i drzwi niemetalowe, ościeżnice i fu-
tryny do drzwi i bram niemetalowe, futryny do okien nieme-
talowe, skrzydła do drzwi, okien i bram niemetalowe, bramy, 
bramy garażowe niemetalowe, drzwi garażowe niemetalo-
we, rolety zewnętrzne i wewnętrzne niemetalowe, żaluzje 
niemetalowe, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej han-
dlowej i usługowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna w tym także przez Internet stolarki 
otworowej, stolarki budowlanej oraz osprzętu do stolarki 
otworowej, stolarki budowlanej, promocja sprzedaży stolarki 
budowlanej oraz osprzętu do stolarki budowlanej, informa-
cja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa 
i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie mar-
ketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
usługi eksportowe dotyczące stolarki otworowej, 37 usługi 
budowlane, budownictwo mieszkaniowe i użyteczności pu-
blicznej, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, bu-
dowa obiektów przemysłowych, budowa obiektów usługo-
wo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące 
infrastruktury technicznej, montaż stolarki otworowej, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi budowlane instalacyjne dotyczące stolarki otworo-
wej, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalo-
wanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, 
uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, insta-
lowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi 
generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót 
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie 
i naprawa wind.

(210) 514404 (220) 2020 06 04
(731) RYBCZYŃSKA MAGDALENA STULSZ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) stulsz

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży materiałów bu-
dowlanych, izolacyjnych, wykończeniowych i wyposażenia 
wnętrz w sklepach, hurtowniach, oraz za pośrednictwem 
Internetu, 36 kupno i sprzedaż nieruchomości, pośrednic-
two handlu i obrotu nieruchomościami, wycena, admini-
strowanie, wynajem, dzierżawa, pośrednictwo i doradztwo 
w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, doradztwo 
finansowe w zakresie kredytów oraz obrotu nieruchomo-
ściami, 37 usługi budowlane: budowa obiektów, naprawy, 
remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, roboty in-
stalacyjne: hydrauliczne, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania, alarmowe, przeciwpożarowe, nad-
zór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 
42 usługi projektowe i architektoniczne w zakresie budow-
nictwa, usługi architektoniczne i planowania urbanistycz-
nego, projektowanie urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, 
projektowanie wnętrz, usługi nadzoru i inspekcji technicznej.

(210) 515175 (220) 2020 06 25
(731) WASZKIEWICZ KRZYSZTOF TOOLES, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOOLES.PL PROFESJONALNE NARZĘDZIA

(531) 02.01.01, 02.01.15, 14.07.12, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 6 imadła warsztatowe metalowe, skrzynki 
do narzędzi z metalu, opaski do pierścieni tłokowych, re-
duktory gazu, podpory metalowe, druty spawalnicze, ma-
teriały spawalnicze i lutowe, noże tokarskie, 7 nagrzewnice 
elektryczne, dmuchawy jako maszyny, spawarki, zgrzewarki, 
bruzdownice elektryczne, frezarki, mieszadła elektryczne, 
młotowiertarki, myjki ciśnieniowe, nożyce elektryczne, prze-
mysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], 
pilarki elektryczne, ostrzałki elektryczne, strugi elektryczne, 
szlifierki elektryczne, wiertarki elektryczne, wiertarki akumu-
latorowe, wkrętarki elektryczne, wkrętarki akumulatorowe, 
brzeszczoty pił jako części maszyn, mieszarki do farb i be-
tonu, palniki gazowe do cięcia, maszyny spawalnicze, urzą-
dzenia i aparaty spawalnicze, pomoce spawalnicze, osprzęt 
spawalniczy, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnie-
niem, dmuchawy jako maszyny, maszyny do obróbki drew-
na, generatory prądu, giętarki, maszyny do gwintowania, 
lutownice, przyrządy do lutowania, pistolety do malowania, 
pistolety do dystrybutorów CPN, pistolety do piaskowania 
[element maszyny], młoty elektryczne, młoty mechaniczne, 
młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, nitownice jako maszyny, ostrza do kosiarek, piły 
jako maszyny, piły łańcuchowe, pługi, podnośniki hydraulicz-
ne, podnośniki pneumatyczne, prasy jako maszyny do celów 
przemysłowych, prostownice jako maszyny, maszyny do ro-
bót ziemnych, spawarki elektryczne, szlifierki, tarcze szlifier-

skie jako części maszyn, wiertarki ręczne elektryczne, pompy 
do wody, hydrofory, opalarki, wciągarki, zgłębiarki, zszywa-
cze jako maszyny, wyrzynarki, mieszarki, wiertnice, akcesoria 
do maszyn elektryczne polerki, ostrza do kosiarek, ostrzarki 
narzędziowe, palniki gazowe do lutowania, awaryjne agre-
gaty prądotwórcze, przeciągarki do metalu, przecinarki, 
stoły do pił, piły łańcuchowe, pistolety narzędzia na naboje 
wybuchowe, elektryczne pistolety dozujące klej, pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, młoty 
pneumatyczne, brzeszczoty pił do maszyn, gwintownice, 
gwoździarki, nagrzewnice, przecinarki do cięcia płytek, prze-
cinarki plazmowe, otwornice, pistolety do tynkowania, silniki 
spalinowe do maszyn przemysłowych, wibratory do betonu, 
wiertnice, zginarki, agregaty prądotwórcze, klucze hydrau-
liczne, glebogryzarki, kosy spalinowe, kosiarki elektryczne, 
nożyce do trawy, opryskiwacze, podkaszarki elektrycz-
ne, sekatory elektryczne, wertykulatory, aeratory, pompy 
do wody, pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne, pompy 
do szamba, pompy spalinowe, piły łańcuchowe, prowadnice 
do piły, łańcuchy do piły, piły łańcuchowe elektryczne, piły 
łańcuchowe spalinowe, wypalarki, wyciągarki elektryczne, 
kompresory powietrza, kompresory powietrza do pojaz-
dów, odkurzacze samochodowe wyciągarki samochodowe, 
wyciągarki linowe, honownice, pompy do paliwa, siłowniki, 
smarownice [części maszyn], 8 wyciągarki ręczne, podnośni-
ki, lewarki, maszynki do strzyżenia, sekatory, siekiery, dłuta, 
ściski stolarskie, szczudła budowlane, strugi, ostrzałki, brzesz-
czoty pił jako części narzędzi, cęgi do cięcia drutu, frezy jako 
narzędzia, gwintownice jako narzędzia, imadła, stałe klucze 
maszynowe jako narzędzia, klucze maszynowe nastawne, 
młotki, narzędzia o napędzie ręcznym, ręczne nitownice, 
obcęgi, ręczne przyrządy do szlifowania, ręczne przyrządy 
do ścierania, wiertła, ręczne wycinarki, blokady rozrządu, 
klucze [narzędzia ręczne], klucze dynamometryczne, klucze 
oczkowe, klucze nastawne, klucze do kół, klucze do filtrów 
oleju, klucze płaskie, klucze nasadowe, klucze do wkręcania 
[klucze maszynowe], klucze imbusowe [sześciokątne], roz-
wiertaki ręczne, rozpieraki ręczne, 9 zasilacze samochodowe, 
echosondy, urządzenia GPS, dalmierze, poziomice, detektory 
kabli, panele słoneczne, regulatory solarne, zestawy fotowol-
taiczne, akumulatory elektryczne, baterie słoneczne, kaski 
ochronne, lutownice elektryczne, maski ochronne, odzież 
chroniąca przed wypadkami, okulary ochronne, pochyło-
mierze, poziomnice, rękawice ochronne do celów przemy-
słowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki 
na uszy, suwmiarki, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
elektroniczne urządzenia kontrolne powierzchni, elektrycz-
ne urządzenia sterownicze, skanery, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, anteny samochodowe, prostowniki, zasilacze 
awaryjne, zasilacze UPS, reduktory napięcia, stabilizatory na-
pięcia.

(210) 515489 (220) 2020 07 02
(731) SAGITTARIUS IGNACZAK GRZEGORZ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGITTARIUS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.04, 26.03.07
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, obuwie, 35 pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe 
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i promocyjne, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze 
związane z transakcjami handlowymi, pośredniczenie i za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, usłu-
gi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów 
dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 45 usługi 
detektywistyczne, usługi doradztwa osobistego w zakresie 
stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych  
on-line, usługi polityczne, usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi prawne.

(210) 515575 (220) 2020 07 03
(731) WAR-REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETARD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 01.13.15, 
26.05.04, 26.07.17, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10

(510), (511) 1 spoiwa i domieszki do betonu, środki chemicz-
ne do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu 
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wy-
jątkiem farb i olejów, preparaty do nadawania nieprzepusz-
czalności cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty che-
miczne do impregnacji wodoodpornej murów, preparaty 
zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie 
[z wyjątkiem farb], mieszaniny chemiczne kwasoodporne, 
katalizatory chemiczne, substancje zapobiegające zamarza-
niu, środki zmiękczające do celów przemysłowych, 17 sub-
stancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, zaprawy 
izolacyjne, materiały uszczelniające, substancje uszczelnia-
jące do połączeń, 35 prowadzenie usług w zakresie: agen-
cji importowo - eksportowych, badania rynku, dystrybucji 
materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów 
i broszur, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, poka-
zów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy praso-
wej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów 
jak: spoiwa i domieszki do betonu, środki chemiczne do na-
powietrzania betonu, środki do konserwacji betonu z wyjąt-
kiem farb i olejów, cement, środki i preparaty do konserwacji 
cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji 
cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwa-
cji murów z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji 
cegieł z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do nadawania 
nieprzepuszczalności cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty wodoszczelne stosowane w murarstwie z wy-
łączeniem farb i olejów, cement do naprawy stłuczonych 
przedmiotów, mieszaniny chemiczne kwasoodporne, kata-
lizatory chemiczne, substancje zapobiegające zamarzaniu, 
środki do zmiękczania do celów przemysłowych, substancji 
do izolacji przeciwwilgociowej budynków, zapraw izolacyj-
nych, materiałów uszczelniających, substancji uszczelniają-
cych do połączeń - tak by umożliwić konsumentom obejrze-
nie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

(210) 516193 (220) 2020 07 20
(731) ZALEWSKI DANIEL P.P.H.U. ZALFON, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zalfon

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia przeciwpoża-
rowe, programowalne mikroprocesory, komputery i urzą-
dzenia peryferyjne do komputerów oraz inne urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia i podzespoły automa-
tyki przemysłowej sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji 
oraz monitorowania procesów technologicznych, urządze-
nia i podzespoły telekomunikacyjne, 37 instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, usługi budowlane w zakresie 
budownictwa ogólnego, kolejowego, przemysłowego, in-
stalacja aktywnej i przemysłowej ochrony przeciwpożaro-
wej, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
usługi serwisowe, montaż, kompletacja, uruchamianie urzą-
dzeń i procesów z zakresu techniki komputerowej i automa-
tyki przemysłowej, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, układanie kabli, 40 usługi w zakresie obróbki metali, 
usługi wykańczania metali, obróbka metali, obróbka blach, 
obróbka mechaniczna metalu, obróbka metalu [kształtowa-
nie], obróbka metalu [tłoczenie], wytłaczanie metalu, pole-
rowanie ścierne powierzchni metali, obróbka metalu [wytła-
czanie], kształtowanie elementów metalowych, galwanizo-
wanie metalu, lutowanie twarde metali, cięcie metalu, cięcie 
stali, chromowanie, formowanie metali na zimno, frezowa-
nie, emaliowanie metali, laminowanie metali, lutowanie, 
obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka 
materiałów wiązką laserową, cięcie metalu laserem, wykań-
czanie metali, dostarczanie informacji dotyczących obróbki 
materiałów.

(210) 516196 (220) 2020 07 20
(731) ZALEWSKI DANIEL P.P.H.U. ZALFON, Lubartów
(540) (znak słowny)
(540) Zalfon
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia przeciwpoża-
rowe, programowalne mikroprocesory, komputery i urzą-
dzenia peryferyjne do komputerów oraz inne urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia i podzespoły automa-
tyki przemysłowej sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji 
oraz monitorowania procesów technologicznych, urządze-
nia i podzespoły telekomunikacyjne, 37 instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, usługi budowlane w zakresie 
budownictwa ogólnego, kolejowego, przemysłowego, in-
stalacja aktywnej i przemysłowej ochrony przeciwpożaro-
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wej, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
usługi serwisowe, montaż, kompletacja, uruchamianie urzą-
dzeń i procesów z zakresu techniki komputerowej i automa-
tyki przemysłowej, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, układanie kabli, 40 usługi w zakresie obróbki metali, 
usługi wykańczania metali, obróbka metali, obróbka blach, 
obróbka mechaniczna metalu, obróbka metalu [kształtowa-
nie], obróbka metalu [tłoczenie], wytłaczanie metalu, pole-
rowanie ścierne powierzchni metali, obróbka metalu [wytła-
czanie], kształtowanie elementów metalowych, galwanizo-
wanie metalu, lutowanie twarde metali, cięcie metalu, cięcie 
stali, chromowanie, formowanie metali na zimno, frezowa-
nie, emaliowanie metali, laminowanie metali, lutowanie, 
obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka 
materiałów wiązką laserową, cięcie metalu laserem, wykań-
czanie metali, dostarczanie informacji dotyczących obróbki 
materiałów.

(210) 516198 (220) 2020 07 20
(731) ZALEWSKI DANIEL P.P.H.U. ZALFON, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KZA LUBLIN

(531) 24.15.01, 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 
29.01.12

(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia przeciwpoża-
rowe, programowalne mikroprocesory, komputery i urzą-
dzenia peryferyjne do komputerów oraz inne urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia i podzespoły automa-
tyki przemysłowej sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji 
oraz monitorowania procesów technologicznych, urządze-
nia i podzespoły telekomunikacyjne, 37 instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, usługi budowlane w zakresie 
budownictwa ogólnego, kolejowego, przemysłowego, in-
stalacja aktywnej i przemysłowej ochrony przeciwpożaro-
wej, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
usługi serwisowe, montaż, kompletacja, uruchamianie urzą-
dzeń i procesów z zakresu techniki komputerowej i automa-
tyki przemysłowej, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, układanie kabli, 40 usługi w zakresie obróbki metali, 
usługi wykańczania metali, obróbka metali, obróbka blach, 
obróbka mechaniczna metalu, obróbka metalu [kształtowa-
nie], obróbka metalu [tłoczenie], wytłaczanie metalu, pole-
rowanie ścierne powierzchni metali, obróbka metalu [wytła-
czanie], kształtowanie elementów metalowych, galwanizo-
wanie metalu, lutowanie twarde metali, cięcie metalu, cięcie 
stali, chromowanie, formowanie metali na zimno, frezowa-

nie, emaliowanie metali, laminowanie metali, lutowanie, 
obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka 
materiałów wiązką laserową, cięcie metalu laserem, wykań-
czanie metali, dostarczanie informacji dotyczących obróbki 
materiałów.

(210) 516356 (220) 2020 07 23
(731) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 antykorozyjna obróbka 
części metalowych, chromowanie, cieplna obróbka metali, 
cięcie metalu, cięcie stali, formowanie metali na zimno, fre-
zowanie, hartowanie metali, kowalstwo, kucie metali, kucie, 
lutowanie, lutowanie twarde metali, łączenie elementów 
przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, montowanie 
produktów dla osób trzecich, nakładanie ochronnych po-
włok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, niklowanie, 
obróbka [kształtowanie metalu], obróbka [obróbka mecha-
niczna metalu], obróbka cieplna metalowych rur i produk-
tów rurowych, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka 
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka materiałów 
wiązką laserową, obróbka metali, obróbka metalu [emalio-
wanie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu 
[kucie], obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tło-
czenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalurgicz-
na, polerowanie metali, powlekanie metali, produkcja na za-
mówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, spawanie, 
usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki metalu, wier-
cenie w metalach, wykańczanie metali, wynajem aparatury 
do spawania, wypożyczanie elektrycznych urządzeń do spa-
wania, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie 
spiekanie laserowe metali, wytwarzanie na zamówienie 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, wytwarza-
nie na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie.

(210) 516358 (220) 2020 07 23
(731) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.24, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 antykorozyjna ob-
róbka części metalowych, chromowanie, cieplna obrób-
ka metali, cięcie metalu, cięcie stali, formowanie metali 
na zimno, frezowanie, hartowanie metali, kowalstwo, 
kucie metali, kucie, lutowanie, lutowanie twarde me-
tali, łączenie elementów przy użyciu technik spawania 
ultradźwiękami, montowanie produktów dla osób trze-
cich, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych 
na maszyny i narzędzia, niklowanie, obróbka [kształto-
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wanie metalu], obróbka [obróbka mechaniczna metalu], 
obróbka cieplna metalowych rur i produktów rurowych, 
obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, obróbka materiałów wiązką 
laserową, obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], 
obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie], 
obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tło-
czenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalur-
giczna, polerowanie metali, powlekanie metali, produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
spawanie, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki 
metalu, wiercenie w metalach, wykańczanie metali, wy-
najem aparatury do spawania, wypożyczanie elektrycz-
nych urządzeń do spawania, wytwarzanie na zamówienie 
poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, wytwa-
rzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów kon-
strukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie stalowych ele-
mentów konstrukcyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie.

(210) 516362 (220) 2020 07 23
(731) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco Pomorze

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 antykorozyjna ob-
róbka części metalowych, chromowanie, cieplna obrób-
ka metali, cięcie metalu, cięcie stali, formowanie metali 
na zimno, frezowanie, hartowanie metali, kowalstwo, 
kucie metali, kucie, lutowanie, lutowanie twarde me-
tali, łączenie elementów przy użyciu technik spawania 
ultradźwiękami, montowanie produktów dla osób trze-
cich, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych 
na maszyny i narzędzia, niklowanie, obróbka [kształto-
wanie metalu], obróbka [obróbka mechaniczna metalu], 
obróbka cieplna metalowych rur i produktów rurowych, 
obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, obróbka materiałów wiązką 
laserową, obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], 
obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie], 
obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tło-
czenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalur-
giczna, polerowanie metali, powlekanie metali, produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
spawanie, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki 
metalu, wiercenie w metalach, wykańczanie metali, wy-
najem aparatury do spawania, wypożyczanie elektrycz-
nych urządzeń do spawania, wytwarzanie na zamówienie 
poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, wytwa-
rzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów kon-
strukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie stalowych ele-
mentów konstrukcyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie.

(210) 517118 (220) 2020 08 13
(731) GAWŁOWSKI XAWERY, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SKILL CORP International

(531) 27.05.01, 21.03.25
(510), (511) 8 noże typu motylkowego, tępe (treningowe) 
i ostre, 25 odzież, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, arty-
kuły i sprzęt sportowy.

(210) 517149 (220) 2020 08 14
(731) CZUPAJŁO BOGDAN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowosolanka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.03.04, 26.04.01, 26.04.11
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pizza, solone wyroby 
piekarnicze, gotowe desery [wyroby piekarnicze], mrożone 
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze składające się z wa-
rzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw 
i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze 
zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby 
ciastkarskie nadziewane owocami, ciasto [masa do piecze-
nia], lody, czekolada.

(210) 517162 (220) 2020 08 15
(731) MIRZEJEWSKI JAROSŁAW, Gospodarz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL ELSERWIS ELEKTROENERGETYKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 37 usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konsultacje 
budowlane, informacja budowlana, nadzór budowlany, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro-
energetycznych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
42 projektowanie budowlane, opracowywanie projektów 
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budowlanych, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, opra-
cowywanie projektów technicznych do projektów budowla-
nych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.

(210) 517181 (220) 2020 08 16
(731) SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simple

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogra-
mowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe 
i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzy-
skiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu 
informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobra-
nia, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, 
programy komputerowe do pobrania, programy kompute-
rowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszu-
kiwarek do celów promocji dodatkowej, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej, 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, anali-
zy systemów komputerowych, badania dotyczące technolo-
gii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie 
aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykry-
wania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie 
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży 
tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie 
programów komputerowych, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 

elektronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytel-
niania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowe-
go logowania dla aplikacji on-line, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii da-
nych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 517202 (220) 2020 08 17
(731) WOODEN STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINDY WOODS

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby 
do włosów, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla 
dorosłych, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ko-
smetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, lakier do włosów, mydła, mydło do golenia, od-
żywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, pasta do butów, olejki do perfum 
i zapachów, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do prania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do wywabia-
nia plam, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, środki zapachowe 
do pomieszczeń, środki sanitarne będące środkami toale-
towymi, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki perfumeryjne, środki do czyszczenia zę-
bów, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
świece do masażu do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, 28 gry i zabawki edukacyjne, 
logiczne, gry i zabawki dziecięce, gry i zabawki wykonane 
z drewna, domki zabawkowe dla dzieci, lalki, lalki do zabawy, 
domki dla lalek, łóżka dla lalek, klocki konstrukcyjne do za-
bawy, wózki na torby golfowe, zabawki takie jak układanki, 
klocki, wózki, równoważnie, pudełka na klocki z sorterem, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, zabawki do nauki pisania, czytania 
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i do nauki matematyki, szachy, szachownice, warcaby, za-
bawki drewniane dla dzieci powyżej trzeciego miesiąca ży-
cia, 35 usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w wyspecjalizowanych sklepach, w sklepach internetowych, 
w sieciach sklepów detalicznych, hurtowych oraz poza sie-
ciami detalicznymi, poprzez domy sprzedaży wysyłkowej 
kosmetyków, balsamów kosmetycznych, środków perfu-
meryjnych, olejków eterycznych, środków toaletowych, pły-
nów do pielęgnacji włosów, mydeł, dezodorantów dla ludzi 
i zwierząt, środków zapachowych do pomieszczeń, środ-
ków sanitarnych będących środkami toaletowymi, środków 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków 
perfumeryjnych, środków czyszczących do celów gospodar-
stwa domowego, gier i zabawek, gier i zabawek dla dzieci, 
gier i zabawek wykonanych z drewna, produktów z drewna, 
lalek, artykułów sportowych i gimnastycznych, przyrządów 
muzycznych, szachownic, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy i promocji, 
rozpowszechnianie materiałów oraz publikowanie tekstów 
reklamowych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci in-
ternetowej i mediów audiowizualnych, usługi reklamowe  
on-line i usługi aukcyjne.

(210) 517219 (220) 2020 08 17
(731) MALININ YEVHEN, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MODESTIC
(510), (511) 3 zestawy do makijażu, kosmetyki do makijażu, 
preparaty do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu 
twarzy i ciała, produkty do makijażu do twarzy i ciała, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty złusz-
czające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, 10 urządzenia do masażu, urządzenia do dermabra-
zji, urządzenia do leczenia cellulitu, urządzenia do leczenia 
trądziku, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, 
aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii, urządzenia i przyrządy medyczne zawarte w klasie 
10 do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, urządzenia me-
dyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, 
urządzenia do pomiaru indeksu masy ciała (BMI) do użytku 
medycznego, medyczne urządzenia do ścierania naskórka, 
urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego, urządze-
nia lecznicze posiadające elementy masujące, urządzenia 
do chirurgii nieinwazyjnej, 44 usługi doradztwa dotyczące-
go makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makija-
żu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi salonów fryzjerskich, usługi 
salonów piękności, usługi salonów fryzjersko - kosmetycz-
nych, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów 
oferujących opalanie natryskowe, udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, usługi solariów 
i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi pielęgna-
cji stóp, gabinety pielęgnacji skóry, usługi pielęgnacji uro-
dy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji paznokci, 
usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze 

dotyczące pielęgnacji urody, usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, 
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi w zakresie higie-
ny i pielęgnacji urody ludzi, usługi u zakresie higieny i pielę-
gnacji urody, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody 
u ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez 
uzdrowisko [spa], usługi pielęgnacji urody, w szczególności 
w zakresie rzęs, doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.

(210) 517280 (220) 2020 08 19
(731) OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profesjonalny BOSMAN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 1 materiały ognioodporne, 2 barwniki i bej-
ce do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyjne, preparaty 
do konserwacji drewna, rozpuszczalniki do farb i lakierów, 
taśmy antykorozyjne, 17 farby izolacyjne, szczeliwa do po-
łączeń, taśmy i materiały uszczelniające do drzwi i okien, 
uszczelki i złącza, żywice akrylowe i syntetyczne, 19 bitu-
miczne produkty dla budownictwa, impregnaty do drewna, 
kleje budowlane, materiały ogniotrwałe, pianki poliureta-
nowe, spoiwa do murów, silikony, taśmy smołowe, zaprawy 
murarskie.

(210) 517283 (220) 2020 08 19
(731) ZIĘBA MALWINA POWDERBROWS ACADEMY,  

Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWDERBROWS ACADEMY

(531) 29.01.13, 26.11.02, 24.09.02, 24.09.07, 27.05.01
(510), (511) 8 elektryczne urządzenia do makijażu permanent-
nego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie 
elektrycznych urządzeń do makijażu permanentnego, 41 szko-
lenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci 
szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów 
szkoleniowych on-line, produkcja filmów szkoleniowych, pro-
wadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie 
pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji 
i pokazów w zakresie makijażu i makijażu permanentnego, pro-
wadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pie-
lęgnacji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] z zakresu makijażu permanentnego, na-
uczanie i szkolenia, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szko-
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lenia w zakresie makijażu permanentnego, 44 zabiegi kosme-
tyczne, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi 
doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi tatuażu brwi, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi salonów piękności, 
usługi salonów kosmetycznych, usługi doradztwa dotyczące 
makijażu i nakładania makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu.

(210) 517305 (220) 2020 08 19
(731) LEŚNODORSKI, ŚLUSAREK I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGALNE ROZMOWY PRAWO, BIZNES, NOWE 

TECHNOLOGIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16, 16.01.13
(510), (511) 9 podcasty, filmy, seriale, nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy kom-
puterowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do po-
brania, 38 podcasting, usługi transmisji strumieniowej mate-
riałów dźwiękowych w Internecie, usługi telekomunikacyjne, 
usługi przesyłania i nadawania podcastów programów audio 
dla przenośnych odtwarzaczy (podcasting), usługi przesyła-
nia strumieniowego treści audio i wideo w Internecie, usługi 
elektronicznej, elektrycznej i cyfrowej transmisji głosu, danych, 
obrazów, sygnałów i wiadomości, usługi komunikacji za po-
średnictwem blogów oraz vlogów on-line, usługi zapewnienia 
dostępu do blogów oraz vlogów internetowych, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, produkcja i udo-
stępnianie podcastów, filmów, seriali, nagrań dźwiękowych, 
blogów, vlogów, udostępnianie filmów oraz audycji on-line, 
usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem 
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych 
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji inte-
raktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów 
drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papie-
rowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 
tworzenie [opracowywanie] podcastów, blogów, vlogów, two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
udostępnianie bieżących podcastów, blogów, vlogów w dzie-
dzinie prawa, podatków, technologii, biznesu, rozrywki, muzyki, 
wiadomości, bieżących wydarzeń, spraw publicznych, polityki, 
rządu, sportu, fitnessu, rekreacji, zdrowia, medycyny, finansów, 
historii, sztuki, kultury, społeczeństwa, edukacji, nauki, dzieci, 
rodziny, religii, duchowości, gier, hobby, fikcji i tematów zain-
teresowań ogólnych, usługi prowadzenia błoga prawniczego 
oraz biznesowego, usługi prowadzenia vloga prawniczego oraz 
biznesowego.

(210) 517307 (220) 2020 08 19
(731) SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE

(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogra-
mowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe 
i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzy-
skiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu 
informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobra-
nia, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, 
programy komputerowe do pobrania, programy kompute-
rowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plika-
mi, marketing w ramach wydawania oprogramowania, opty-
malizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi komunikacji korporacyjnej, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 42 porad-
nictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie 
aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykry-
wania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie 
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży 
tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie 
programów komputerowych, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
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elektronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytel-
niania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowe-
go logowania dla aplikacji on-line, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii da-
nych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 517311 (220) 2020 08 20
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIR JAX

(531) 03.05.19, 03.05.20, 03.05.25, 09.07.01, 09.07.17, 11.03.02, 
16.03.13, 27.05.01, 03.06.03

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 517320 (220) 2020 08 20
(731) MILCZANOWSKA KAROLINA, Sanok
(540) (znak słowny)
(540) Mealczanowska
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące 
reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, 
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, usłu-
gi analiz rynkowych, doradztwo w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi public relations, usługi 
reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, usługi kreowania wizerunku firm, towarów i usług, 
usługi sprzedaży towarów z naniesionym logo reklamowym 

rejestrowanego znaku towarowego, 41 usługi wydawnicze, 
publikacja czasopism, magazynów, organizowanie kon-
kursów, organizowanie pokazów, organizowanie przyjęć, 
spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników inter-
netowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, 
tekstów o tematyce lifestylowej (kulinarnej, gastronomicz-
nej), tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym 
zdjęć reklamowych, prezentujących dania, publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji elektronicznej, komputerowy 
skład drukarski [DTP], multimedialne wydania czasopism, 
multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania ma-
gazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
administrowanie [organizacja] konkursami, doradztwo w za-
kresie organizacji zawodów kulinarnych, konferencje (organi-
zowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowa-
dzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], 
dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, konsultacje edy-
torskie, korekta rękopisów, pisanie scenariuszy.

(210) 517466 (220) 2020 08 25
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 65 LAT TOTALIZATORA SPORTOWEGO

(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące 
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wza-
jemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, 
broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, 
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, 
książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier 
hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłasz-
cza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewi-
zyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż 
telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, 
zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż 
telewizyjne, urządzenia służące rozrywce do prowadzenia 
gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urzą-
dzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, lote-
rii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty 
do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony 
do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie 
dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, udostępnianie forów on-line do komunikacji 
w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie 
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gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,  
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w sys-
temie on-line w sieci informatycznej, usługi związane  
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, 
dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywko-
wych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-
-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych 
salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi 
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video, 
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier kompu-
terowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line, 
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym po-
między uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie 
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier 
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektronicz-
ne on-line, usługi sportowe i rekreacyjne, organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wy-
ścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jaz-
dy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych 
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda kon-
na, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, 
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier lo-
sowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji 
rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncer-
tów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozryw-
kowych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, semi-
nariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształ-
cenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie 
sportu i kultury, publikowanie książek, wydawnictw, gazet, 
tekstów, periodyków, udostępnianie elektronicznych me-
diów, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji elektro-
nicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i cza-
sopism on-line, publikacja i wydawanie informacji o eduka-
cji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także 
w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, 42 doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego, prace badaw-
czo-rozwojowe dla osób trzecich, usługi informatyczne 
w zakresie projektowania i opracowywania programów 
komputerowych, witryn i serwisów informacyjnych, usługi 
programistyczne, wzornictwo i rozwój produktów multi-
medialnych, multimedialnego software, oferowanie usług 
budowy sieci komunikacji elektronicznej, usługa w zakresie 
wynajmu platform pod serwery HTTP, usługa tworzenia 
publikacji internetowych, w szczególności tworzenie inte-
raktywnych stron internetowych dla osób trzecich, rozwój, 
tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i aktuali-
zacja) programów komputerowych, systemów kompute-
rowych, administrowanie, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, analizy systemów komputerowych, pro-
jektowanie, powielanie, instalacja, konserwacja, konwersja 
oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego, w tym 
oprogramowania antywirusowego i antyspamowego, sys-
temów i sieci komputerowych, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie, administrowanie 
i konserwacja zabezpieczeń systemów informatycznych, 
odzyskiwanie danych komputerowych.

(210) 517468 (220) 2020 08 25
(731) DĄBROWSKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)

(540) BLOCK ME
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i nośniki 
do przechowywania danych, sprzęt i akcesoria do przecho-
wywania danych, komputery, sprzęt komputerowy, utrwa-
lone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie użyt-
kowe, oprogramowanie związanie ze sztuczna inteligencją, 
oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli pro-
wadzenia operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów in-
ternetowych, urządzenia i nośniki do przechowywania da-
nych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych, komputery 
i sprzęt komputerowy, urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, 38 łączność poprzez sieci kom-
puterowe i dostęp do Internetu, 42 usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, 45 usługi w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 517475 (220) 2020 08 25
(731) MURGLIN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-SPEDYCYJNE SPED-TRANS, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q4RAIL SOLUTIONS EXPERTS

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wagony do transportu towaru, 39 usługi 
w zakresie transportu kolejowego, usługi w zakresie przeła-
dunku, magazynowania i przechowywania towarów, usługi 
w zakresie transportu lądowego obejmujące w szczególno-
ści pojazdy szynowe, wynajem środków transportu, trans-
port kontenerów.

(210) 517476 (220) 2020 08 25
(731) MURGLIN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-SPEDYCYJNE SPED-TRANS, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Q4RAIL SOLUTIONS EXPERTS
(510), (511) 12 wagony do transportu towaru, 39 usługi 
w zakresie transportu kolejowego, usługi w zakresie przeła-
dunku, magazynowania i przechowywania towarów, usługi 
w zakresie transportu lądowego obejmujące w szczególno-
ści pojazdy szynowe, wynajem środków transportu, trans-
port kontenerów.

(210) 517477 (220) 2020 08 25
(731) SALONY OPTYCZNE On-line  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nadolice Wielkie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kontaktowe.pl
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(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty do czyszczenia szkieł kontakto-
wych, roztwory do szkieł kontaktowych, 9 szkła kontakto-
we, pojemniczki na szkła kontaktowe, soczewki korekcyj-
ne [optyka], soczewki optyczne, szkła optyczne [optyka], 
oprawki do okularów, okulary [optyka], okulary przeciw-
słoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, etui 
na okulary, 39 dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie.

(210) 517488 (220) 2020 08 25
(731) SZKUTNIK BARTŁOMIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIT RECENZJE BARTŁOMIEJ SZKUTNIK
(510), (511) 41 publikowanie recenzji, usługi w zakresie pu-
blikowania on-line, udostępnianie zdjęć on-line nie do po-
brania, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, udostępnianie on-line 
recenzji suplementów diety.

(210) 517503 (220) 2020 08 25
(731) Turistik Hava Taşimacilik A.Ş., Istambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) corendon AIRLINES

(531) 02.01.30, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 druki, publikacje drukowane i czasopisma 
drukowane, mianowicie książki, podręczniki, ulotki, biule-
tyny, broszury, gazety i czasopisma poświęcone tematyce 
podróży, transportu, rozrywki, wypoczynku, zakwaterowa-
nia i wynajmu, czasopisma pokładowe poświęcone tema-
tyce podróży, transportu, rozrywki i wypoczynku, drukowa-
ne bilety, drukowane vouchery, drukowane kupony i doku-
menty podróżne, karty identyfikacyjne, drukowane etykie-
ty nietekstylne i przywieszki papierowe, plakaty, pocztówki, 
materiały do pakowania, mianowicie papier do pakowania 
i torby z papieru i tworzyw sztucznych, karty podarunkowe 
i kartki z życzeniami, drukowane materiały instruktażowe, 
edukacyjne i szkoleniowe poświęcone tematyce podróży, 
bloczki do pisania, papier do notowania, materiały druko-
wane, mianowicie czasopisma poświęcone tematyce po-
dróży, transportu, rozrywki, wypoczynku, zakwaterowania 
i wynajmu, przybory piśmienne, mianowicie długopisy, 
ołówki i markery, 39 transport i przechowywanie, w szcze-
gólności transport towarów, pasażerów i podróżnych drogą 
powietrzną, usługi transportu lotniczego, usługi spedycyj-
ne świadczone drogą powietrzną, lądową, morską, z wyko-
rzystaniem samochodów ciężarowych, pociągów i statków, 
usługi biur podróży w zakresie dokonywania rezerwacji rej-
sów, wycieczek i pobytów wakacyjnych, usługi w zakresie 
transportu karetkami, organizowanie i rezerwowanie lotów 
samolotem i transportu innymi środkami transportu, orga-
nizowanie i rezerwowanie pobytów wakacyjnych, usługi 
biur podróży, 43 zapewnianie tymczasowego zakwatero-
wania w budynkach, w tym w hotelach, zapewnianie tym-
czasowego zakwaterowania w samolotach, na łodziach 
i na statkach, zaopatrywanie w żywność i napoje, miano-
wicie w ramach usług cateringowych oraz w ramach usług 

świadczonych przez hotele, restauracje, kawiarnie i bary, re-
zerwowanie miejsc w hotelach, usługi hotelowe w zakresie 
udostępniania obiektów i pomieszczeń.

(210) 517507 (220) 2020 08 26
(731) OLSZEWSKA ANNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNA FERMA CERTYFIKAT ODPOWIEDZIALNA 

PRODUKCJA ROLNA

(531) 25.01.15, 01.01.04, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty mineralne do użytku w hodowli ro-
ślin, sorbenty mineralne, nawozy mineralne, nawozy, nawozy 
azotowe, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gle-
by, nawozy dla rolnictwa, nawozy do gleb, nawozy do gleby, 
nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, kompost, obornik, na-
wozy, mineralne preparaty do użyźniania gleby, materiały fil-
tracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetwo-
rzone materiały], materiały filtracyjne [substancje mineralne], 
preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla 
roślin, gleba do upraw, środki poprawiające glebę [inne niż 
wyjaławiające], środki poprawiające glebę, środki ulepszające 
glebę, nawozy użyźniające glebę, materiały poprawiające 
kondycję gleby, nawożenie gleby (preparaty do -), polepsza-
cze do gleby, preparaty do nawożenia gleby, preparaty 
do odżywiania gleby [inne niż sterylizujące], preparaty do od-
żywiania gleby, preparaty poprawiające kondycję gleby, środ-
ki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
rolnych, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, 
środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające 
kondycję gleby do użytku ogrodniczego, stabilizatory gleby 
pod drogi, stawy i jeziora, środki poprawiające kondycję gle-
by do użytku rolniczego, środki do uzdatniania gleby do ce-
lów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do zwiększa-
nia wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania 
gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, środ-
ki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogro-
dowych, substancje do poprawy stanu gleby, substancje 
do uzdatniania gleby, substancje do uzdatniania gleby [inne 
niż do wyjaławiania], surfaktanty do gleby, wykorzystywane 
do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, użyź-
nianie gleby (nawozy do -), użyźnianie gleby (preparaty do -), 
warstwa orna gleby, środki do zwalczania drobnoustrojów 
stosowane w produkcji, komposty do podłóż hodowlanych 
do ogrodnictwa, materiały do rozsady [podłoża hodowlane], 
podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża 
hodowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, dodatki chemiczne do stosowania jako środki wią-
żące w paszach granulowanych, 29 drób, drób gotowany, 
drób, nieżywy, ekstrakty drobiowe, głęboko mrożony drób, 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
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nie z drobiu, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny skład-
nik], klopsiki drobiowe, konserwy drobiowe, mrożone posiłki 
składające się głównie z drobiu, mrożony drób, pieczony 
drób, pulpety drobiowe, sałatki drobiowe, substytuty drobiu, 
świeży drób, jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby mię-
sne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytu-
ty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, przetwo-
rzone owady i larwy, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrak-
ty mięsne, oleje i tłuszcze, jaja, jaja kacze, jaja kurze, jaja mary-
nowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, jaja 
przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja suszone, jaja 
w proszku, jaja w stanie płynnym, ryby, ryby mrożone, ryby 
przetworzone, ryby solone, ryby prażmowate, nieżywe, ryby 
marynowane, ryby konserwowane, ryby aju [nieżywe], mro-
żone gotowane ryby, konserwowane ryby, gotowane ryby, 
ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby 
w słoikach, ryby wędzone, wołowina, wołowina gotowa 
do spożycia, wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, 
pieczona na grillu [bulgogi], wołowina w plastrach, szarpana 
wołowina, suszona wołowina w paskach, szarpana wieprzo-
wina, wieprzowina konserwowa, wieprzowina, wieprzowina 
konserwowana, wieprzowina pieczona, białka jaj w proszku, 
białka jajek, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, goto-
we dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, 
gotowanych jajek i bulionu (oden), jajka solone, jajka maryno-
wane, jajka herbaciane, jaja ślimacze jadalne, jajka zawijane, 
muffiny jajeczne, koktajle jajeczne bezalkoholowe, parzona 
zupa z jajek, pasty do smarowania składające się głównie z ja-
jek, stuletnie jaja, substytuty jaj, żółtka jajek, 31 drób [żywy], 
karma dla drobiu, żwirek dla drobiu, drób do celów hodowla-
nych, drób (preparaty zwiększające niesienie się -), kasze dla 
drobiu, jaja do wylęgania, zapłodnione, ptaki hodowlane roz-
płodowe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, pasza dla 
koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, słoma [pa-
sza], ziarna zbóż [produkty uboczne z -] jako pasza dla zwie-
rząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, karma dla 
dzikiego ptactwa, karma dla gryzoni, karma dla koni, karma 
dla kotów, karma dla królików, karma dla psów, karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, karma dla ptaków, kar-
ma dla ptaków domowych, karma dla ryb, karma dla złotych 
rybek, karma dla zwierząt domowych, środki odżywcze [kar-
ma] dla ryb, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
szą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą 
dla zwierząt, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo organi-
zacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie pu-
blic relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, do-
radztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarzą-
dzania jakością, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradz-
two w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych kon-
sumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, 
jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy za-
chowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie 
badań rynku, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie 

działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie marketingu 
produktów chemicznych, doradztwo w zakresie public rela-
tions, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie 
transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo związane 
z audytem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku fir-
my, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, doradztwo biznesowe, 
40 ubój, ubój drobiu, ubój zwierząt, ubój zwierząt gospodar-
skich, usługi uboju rytualnego halal[dhabihah], zwierzęta 
(ubój -), prowadzenie uboju, 44 usługi hodowli drobiu, ho-
dowla koni czystej krwi, hodowla zwierząt, zwierzęta (ho-
dowla -), doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i ho-
dowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów mor-
skich, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, weterynaryj-
ne usługi doradcze, usługi doradcze związane z opieką nad 
zwierzętami domowymi, usługi doradcze związane z uprawą 
roślin, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze związane 
z opieką nad ptakami, usługi doradcze związane z pielęgna-
cją skóry, usługi doradcze związane z opieką nad rybami, 
usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa wodnego, usługi 
doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie 
upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze w zakre-
sie upraw rolniczych, usługi doradcze w zakresie odchudza-
nia, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie żywienia, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwa-
stów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowa-
nia nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodni-
czych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środ-
ków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi do-
radcze dotyczące rolnictwa, doradztwo specjalistyczne w za-
kresie rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, konsultacje 
w zakresie rolnictwa, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, udzielanie informacji związanych 
ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące rol-
nictwa, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, usługi w za-
kresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi wciągania świadczone dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkod-
ników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usuwanie 
chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wynajem 
sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 
zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 
i udzielanie informacji w tym zakresie.

(210) 517513 (220) 2020 08 26
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowny)
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(540) MUMIA
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
fungicydy, herbicydy, pestycydy, insektycydy, środki gryzo-
niobójcze, środki przeciwko gryzoniom.

(210) 517547 (220) 2020 08 26
(731) PBI ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNIK  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Babice

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

(531) 02.01.16, 27.05.01, 07.01.24, 19.01.25, 26.04.22, 26.15.11, 
29.01.13

(510), (511) 39 wynajmowanie magazynów, składowanie to-
warów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypo-
życzanie kontenerów biurowych, sanitarnych, hotelowych, 
komunikacyjnych, socjalnych, modułowych, transport konte-
nerów, składowanie kontenerów, przeładunek kontenerów, 
wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, transport 
kontenerowcami, wypożyczanie kontenerów ładunkowych, 
leasing kontenerów towarowych, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, zbieranie kontenerów na odpady, wynajem 
przenośnych kontenerów magazynowych, usługi przewozu 
drogowego kontenerów, składowanie kontenerów i ładun-
ków, pakowanie towarów do kontenerów, usługi wynajmu 
kontenerów na gruz, usługi w zakresie transportu kontene-
rowego, leasing podwozi kontenerowych na ładunek, wyna-
jem kontenerów do magazynowania i składowania, usługi za-
ładunku do kontenerów towarów ze statków, wypożyczanie 
palet i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie 
palet i kontenerów do transportu towarów, przechowywanie 
pojazdów, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, 
przechowywanie jachtów, przechowywanie futer, usługi 
przechowywania żywności, usługi przechowywania paczek, 
usługi przechowywania gazu, przechowywanie w chłod-
niach, przechowywanie bagażu pasażerów, przechowy-
wanie komórek ludzkich, przechowywanie ropy naftowej, 
tymczasowe przechowywanie dostaw, przechowywanie 
towarów w chłodniach, przechowywanie pod zamknięciem 
celnym, usługi przechowywania w chłodniach, przechowy-
wanie ładunku przed przewozem, przechowywanie energii 
i paliw, transport i przechowywanie odpadów, parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, tymczasowe przechowywanie 
rzeczy osobistych, przechowywanie win pod zamknięciem 
celnym, przechowywanie towarów pod zamknięciem cel-
nym, wynajem pojemników do przechowywania odpadów, 
przechowywanie ładunku, usługi w zakresie przechowy-
wania bagażu, przechowywanie ładunków po ich transpor-
cie, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, 
magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzieży, 
przechowywanie instrumentów i sprzętu chirurgicznego, 
parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, 
tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobi-
stych, usługi informacyjne związane z przechowywaniem, 
usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi 
przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], prze-
chowywanie środków chemicznych w kontrolowanej tem-
peraturze, usługi w zakresie przechowywania statków po-

wietrznych, przechowywanie gazu ziemnego skroplonego 
na statkach, przechowywanie w warunkach chłodniczych 
owoców morza, fizyczne magazynowanie przechowywanej 
elektronicznie muzyki cyfrowej, usługi składów w zakresie 
przechowywania pojazdów, fizyczne magazynowanie prze-
chowywanych elektronicznie gier komputerowych, fizyczne 
magazynowanie przechowywanych elektronicznie zdjęć 
cyfrowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych 
elektronicznie obrazów cyfrowych, przechowywanie wina 
z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, fizyczne ma-
gazynowanie danych lub dokumentów przechowywanych 
elektronicznie, usługi informacyjne związane z przechowy-
waniem w chłodniach, fizyczne magazynowanie przecho-
wywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do przechowywania produk-
tów mrożonych, kriogeniczne przechowywanie tkanki biolo-
gicznej przeznaczonej do późniejszej implantacji, przecho-
wywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów 
wodnych, udzielanie informacji związanych z tymczasowym 
przechowywaniem rzeczy osobistych, udostępnianie po-
mieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich tempe-
raturach, udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy 
dla osób trzecich [self-storage], fizyczne magazynowanie 
przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, 
plików audio i obrazowych, fizyczne magazynowanie prze-
chowywanych elektronicznie danych, dokumentów, zdjęć 
cyfrowych, muzyki, obrazów, materiałów wideo i gier kom-
puterowych, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przepro-
wadzkowe, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, 
składowanie, składowanie towarów, spedycja.

(210) 517548 (220) 2020 08 27
(731) SUROWIEC GRZEGORZ, Świątniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALDA PRZYSMAKI DLA ZWIERZĄT

(531) 03.01.08, 03.01.21, 27.05.01, 21.03.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, przysmaki dla 
psów [jadalne], przysmaki dla kotów [jadalne], karma dla 
psów, karma dla zwierząt domowych, karmy dla kotów, kości 
dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, po-
karm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, smakołyki 
dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych.

(210) 517590 (220) 2020 08 28
(731) VISUAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Visual Concert
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie widowisk, produkcja widowisk, usługi roz-
rywkowe, muzyczne widowiska sceniczne, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi orkiestry 
symfonicznej.
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(210) 517638 (220) 2020 08 31
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sinsay HOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 lampiony, lampy oświetleniowe, lampki elek-
tryczne ozdobne, 16 serwetki, kalendarze, organizery, spi-
nacze, ozdoby ścienne, plakaty, dekoracje na stół, podkładki 
pod kubki, tablice kreślarskie, 20 poduszki, ramki na zdjęcia, 
podnóżki, półki, stoliki, szafki, wieszaki, domki dla zwierza-
ków, ozdoby do babeczek, wieszaki na klucze, lustra ścienne, 
zawieszki na drzwi, podkładki, stojaki, pudełka do pakowania 
z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, pudła 
do przechowywania, skrzynie do przechowywania, szkatułki, 
lusterka toaletowe, 21 doniczki, skarbonki, świeczniki, wazony, 
bidony, kubki, miski, naczynia, pojemniki na cukierki, pojemni-
ki na mydło, rolki do ubrań, formy i foremki, łyżki do mieszania, 
cukiernice, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty, szkła, formy do ciast i ciasteczek, kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, kosze na śmieci, naczynia na napoje, patery, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki 
na przyprawy, przybory kuchenne, stroiki na świece, świeczni-
ki, termosy, 27 dywany, dywaniki, maty, wycieraczki, 28 ozdo-
by choinkowe, kule śnieżne, świąteczne skarpety na prezenty, 
dekoracje i ozdoby choinkowe, tipi.

(210) 517700 (220) 2020 08 31
(731) SBF 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOŃSKA 1

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, wynajmowa-
nie nieruchomości i majątku, wynajmowanie powierzchni 
biurowej.

(210) 517720 (220) 2020 08 31
(731) SBF 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K 1

(531) 27.05.21, 27.07.21
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, wynajmowa-
nie nieruchomości i majątku, wynajmowanie powierzchni 
biurowej.

(210) 517740 (220) 2020 09 01
(731) ASEEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AYURVITTA

(531) 02.01.16, 05.05.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 zioła lecznicze, suplementy diety, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety w płynie.

(210) 517758 (220) 2020 09 02
(731) ROGALEWICZ PIOTR F.H.U PRO-MAX, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SymbioliQ

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 517759 (220) 2020 09 02
(731) ROGALEWICZ PIOTR F.H.U PRO-MAX, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hydro Vital

(531) 02.09.15, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 517767 (220) 2020 09 03
(731) MICHALAK MACIEJ, Turek
(540) (znak słowny)
(540) Da Vinci Clinic
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi we-
terynaryjne, opieka nad zwierzętami, usługi chirurgów we-
terynarzy, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, 
zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwie-
rząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, usługi w za-
kresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
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(210) 517811 (220) 2020 09 04
(731) WÓJCIAK ARTUR STUDIO PROJEKTOWE ARCHIPELAG, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domy 21

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy multimedialne, publikacje elektro-
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządze-
niach elektronicznych przenośnych, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, wydawnictwa elektroniczne, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, zapisane pliki danych, 
zapisane pliki będące częścią lub całością projektów budow-
lanych domów, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, za-
pisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci 
elektronicznej, cyfrowej i analogowej, 16 artykuły papier-
nicze i biurowe, makiety architektoniczne, druki, dzienniki, 
informatory, prospekty, gazety, czasopisma, książki, katalogi, 
rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, afi-
sze, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne, 42 usługi w za-
kresie projektowania i konsultingu architektonicznego, bu-
dowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, 
projektowanie domów energooszczędnych i ekologicznych, 
projektowanie architektury otoczenia budynków, architektu-
ry zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie 
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, 
ukształtowania terenów pod budownictwo, usługi w zakre-
sie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, 
doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji 
wnętrz, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary 
geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, ekspertyzy 
inżynieryjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane po-
wykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę 
i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej 
obiektów budowlanych, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii energetycznej, certyfikowanie wydajności ener-
getycznej budynków, profesjonalne doradztwo w zakresie 
wydajności energetycznej w budynkach, opracowywanie 
charakterystyk energetycznych i ekologicznych, usługi w za-
kresie projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, 
projektowania form użytkowych, opracowywania projektów 
technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych 
technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie 
projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badaw-
czych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie 
usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk 
przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska 
człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, 
drgań i zanieczyszczenia powietrza, badania i analizy tech-
niczne w zakresie wyciszania obiektów i urządzeń przemy-
słowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych 
i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroaku-
stycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, mode-

lowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, mode-
lowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, 
opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz 
o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, projektowanie 
maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania ma-
szyn i urządzeń, testowanie materiałów.

(210) 517812 (220) 2020 09 04
(731) WÓJCIAK ARTUR STUDIO PROJEKTOWE ARCHIPELAG, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) houses 21

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy multimedialne, publikacje elektro-
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządze-
niach elektronicznych przenośnych, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, wydawnictwa elektroniczne, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, zapisane pliki danych, 
zapisane pliki będące częścią lub całością projektów budow-
lanych domów, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, za-
pisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci 
elektronicznej, cyfrowej i analogowej, 16 artykuły papier-
nicze i biurowe, makiety architektoniczne, druki, dzienniki, 
informatory, prospekty, gazety, czasopisma, książki, katalogi, 
rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, afi-
sze, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne, 42 usługi w za-
kresie projektowania i konsultingu architektonicznego, bu-
dowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, 
projektowanie domów energooszczędnych i ekologicznych, 
projektowanie architektury otoczenia budynków, architektu-
ry zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie 
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, 
ukształtowania terenów pod budownictwo, usługi w zakre-
sie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, 
doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji 
wnętrz, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary 
geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, ekspertyzy 
inżynieryjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane po-
wykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę 
i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej 
obiektów budowlanych, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii energetycznej, certyfikowanie wydajności ener-
getycznej budynków, profesjonalne doradztwo w zakresie 
wydajności energetycznej w budynkach, opracowywanie 
charakterystyk energetycznych i ekologicznych, usługi w za-
kresie projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, 
projektowania form użytkowych, opracowywania projektów 
technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych 
technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie 
projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badaw-
czych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie 
usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk 
przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska 
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człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, 
drgań i zanieczyszczenia powietrza, badania i analizy tech-
niczne w zakresie wyciszania obiektów i urządzeń przemy-
słowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych 
i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroaku-
stycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, mode-
lowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, mode-
lowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, 
opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz 
o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, projektowanie 
maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania ma-
szyn i urządzeń, testowanie materiałów.

(210) 517833 (220) 2020 09 04
(731) KORNAS ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

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

(531) 02.09.15, 11.03.04, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne 
filtry do kawy, 16 filtry do kawy papierowe, 30 kapsułki 
z kawą, czekoladowa kawa, kawa, kawa aromatyzowana, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, kawa bezkofeinowa, kawa 
mielona, kawa liofilizowana, kawa [palona, w proszku, 
granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa 
w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, kawałecz-
ki czekolady do deserów, substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], torebki z kawą, 
herbata czarna [herbata angielska], herbata darjeeling 
[indyjska czarna herbata z prowincji darjeeling], herbata 
do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata 
jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczni-
czych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów 
leczniczych, herbata lapsang souchong, herbata limonko-
wa [loomi tea], herbata lipowa, herbata miętowa, herbata 
mrożona, herbata mrożona (nie do celów medycznych), 
herbata nienaturalna, herbata o smaku jabłka [inna niż 
do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym 
[inna niż do celów leczniczych], herbata oolong, herbata 
oolong [herbata chińska], herbata oolong w proszku, her-
bata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata 
paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata ro-
oibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna 
niż do celów leczniczych], herbata sfermentowana, herbata 
sypka (nielecznicza -), herbata szałwiowa, herbata tie guan 
yin, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nieleczni-
cza), herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata 
z czerwonego żeń-szenia, herbata z dzikiej róży, herbata 
z eleuterokoku [ogapicha], herbata z gryki, herbata z ko-
rzenia łopianu (wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata 
z liści jęczmienia, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-
-cha], herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], 
herbata z rozmarynu, herbata z rumianku, herbata z wo-
dorostów kelp, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia  
[insamcha], herbata ze słonych sproszkowanych wodoro-
stów (kombu-cha), herbata zielona, japońska zielona herba-
ta, kapsułki z herbatą, mate [herbata], prażona herbata jęcz-
mienna (mugi-cha), sztuczna herbata [inna niż do celów 

leczniczych], yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytru-
sowa], zielona herbata w proszku, żółta herbata, gotowane 
wyroby cukiernicze, jadalny cukier w proszku do użytku 
w maszynach do produkcji lukru, karmelki [cukierki], kore-
ańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], krówka (cukie-
rek), kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, kwaśne 
dropsy [wyroby cukiernicze], landrynki w kształcie pałeczek 
[wyroby cukiernicze], lizaki [wyroby cukiernicze], mieszanki 
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, cu-
kierki miętowe, miodowe cukierki (nie do celów medycz-
nych), nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierają-
ce czekoladę, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych 
wyrobów cukierniczych, nielecznicze słodycze [wyroby cu-
kiernicze], orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], skry-
stalizowany cukier kamienny, słodkie wyroby cukiernicze 
(nie dla celów medycznych), słodycze [cukierki], produkty 
cukiernicze uformowane z czekolady, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, 32 bezalkoholowe napoje ga-
zowane aromatyzowane herbatą, 34 herbata do palenia 
jako zamiennik tytoniu, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herba-
tami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi.

(210) 517912 (220) 2020 09 04
(731) MARCINIAK MATYLDA, Duchnice
(540) (znak słowny)
(540) KeraSpa
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji ludzi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów 
detalicznych on-line związane z produktami kosmetyczny-
mi i pielęgnacyjnymi, usługa sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 517946 (220) 2020 09 07
(731) LECHOWICZ SAMUEL NIGHTRIDE, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIGHTRIDE

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 naklejki na samochody, nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], naklejki, dekoracyjne naklejki na kaski, 
25 odzież, nakrycia głowy, 41 produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
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(210) 517954 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

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

(531) 27.05.01, 08.01.15, 25.01.15, 25.01.19, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, 
brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta [słodkie lub sło-
ne], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciastka, 
ciasto, ciasto francuskie, ciasto na ciastka, ciasto o przedłużo-
nej trwałości, desery [wyroby cukiernicze], gofry, herbatniki, 
kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, 
opłatki, placki [ciasta], produkty żywnościowe z ciasta, słod-
kie bułki, tarty, torty, tort lodowe, wyroby ciastkarskie, wyro-
by cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyro-
by cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, cia-
steczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyroba-
mi cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie 
ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), usługi restauracyjne, usłu-
gi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach.

(210) 517957 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.15, 25.01.19
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, 
brownie [ciastka czekoladowe], bułka maślana, bułki, buł-
ki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, 

chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, 
chleb czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb in-
dyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb 
razowy, chleb słodowy, chleb sodowy, chleb w kształcie 
placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, 
chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarna-
mi, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta droż-
dżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, 
ciastka, ciastka na patyku, ciasto, ciasto [masa do piecze-
nia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, go-
towania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowy-
wania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, 
ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto 
o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta francu-
skiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wy-
robów cukierniczych, desery [wyroby cukiernicze], duński 
chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, 
hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatni-
ki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche 
ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, 
mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przy-
rządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki 
do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożo-
ne torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 
mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie 
czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśni-
ki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, 
paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [cia-
sta], preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żyw-
nościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, prza-
śny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski, przekąski 
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, 
rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżo-
we bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy 
[przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, 
tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciast-
karskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze 
o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze 
płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukier-
nicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekar-
nicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby pie-
karnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie 
ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), restauracje samoobsłu-
gowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restau-
racji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 517959 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY

(531) 08.01.03, 08.01.07, 27.05.01, 25.01.15, 25.01.19
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie 
[ciastka czekoladowe], bułka maślana, bułki, bułki wytrawne, 
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, 
chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej za-
wartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb 
sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z ro-
dzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie 
lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, 
ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto 
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypie-
ki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wy-
robów cukierniczych, desery [wyroby cukiernicze], duński 
chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, 
hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki, ka-
napki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka, 
lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszan-
ki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania 
mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia 
pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do plac-
ków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, 
pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne 
zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki 
do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich 
płatów, przekąski, przekąski na bazie mąki, przekąski skła-
dające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie 
bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], 
sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, 
świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chle-
ba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyro-
by cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby 
cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym nadzie-
niem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, cia-
steczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby 
piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, ob-

sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi 
restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach.

(210) 517960 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY

(531) 08.01.03, 08.01.07, 25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie 
[ciastka czekoladowe], bułka maślana, bułki, bułki wytrawne, 
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, 
chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej za-
wartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb 
sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z ro-
dzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie 
lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, 
ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto 
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypie-
ki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wy-
robów cukierniczych, desery [wyroby cukiernicze], duński 
chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, 
hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki, ka-
napki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka, 
lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszan-
ki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania 
mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia 
pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do plac-
ków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, 
pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne 
zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki 
do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich 
płatów, przekąski, przekąski na bazie mąki, przekąski skła-
dające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie 
bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], 
sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, 
świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chle-
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ba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyro-
by cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby 
cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym nadzie-
niem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, cia-
steczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby 
piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi 
restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach.

(210) 517986 (220) 2020 09 07
(731) SAWICKI RAFAŁ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Mizantropia
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, 
bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje samo-
obsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, restauracje samoobsługowe, usługi restau-
racyjne, usługi restauracji hotelowych, restauracje z grillem, 
usługi mobilnych restauracji, restauracje dla turystów, usługi 
restauracji hiszpańskich, usługi restauracji japońskich, usługi 
restauracji washoku, udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szyb-
kiej obsługi, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi 
restauracji sprzedających sushi, usługi barów i restauracji, 
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach 
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
restauracje oferujące dania na wynos, usługi w zakresie re-
stauracji [brasserie], udostępnianie opinii na temat restaura-
cji, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi restauracyjne łącznie z wy-
szynkiem, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwowania restauracji, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, usługi restauracji specjalizujących 
się w makaronach udon i soba, usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach, klientów, usługi rezerwa-
cji miejsc w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego, 
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja caterin-
gu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i, transportem (catering), usłu-
gi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki, 
podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specja-
lizującego się w ręcznym krojeniu szynki, podczas targów, 
degustacji i imprez publicznych.

(210) 517994 (220) 2020 09 04
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arena design

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych I reklamowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-
wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-
moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-
czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
usługi wydawnicze.

(210) 517996 (220) 2020 09 07
(731) MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bath lab BY MONDEX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 dozowniki mydła, dozowniki mydła w płynie, 
dozowniki mydła do rąk, drążki na ręczniki, wieszaki na ręcz-
niki, kosze na ręczniki, wieszaki prętowe na ręczniki, kosze 
na papier, uchwyty na papier toaletowy, stojaki na papier 
toaletowy, szczotki do misek klozetowych, szczotki kąpie-
lowe, szczotki do czyszczenia wanien, stojaki na szczotki 
klozetowe, miednice łazienkowe, wiadra łazienkowe, szczo-
teczki do zębów, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki 
na szczoteczki do zębów, dozowniki pasty do zębów, pojem-
niki na szczoteczki do zębów, wyciskarki do pasty do zębów, 
futerały na szczoteczki do zębów, pudełeczka do przecho-
wywania sztucznych zębów, kubki plastikowe, kubki cera-
miczne, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, mydelniczki, 
mydelniczki ścienne, uchwyty na mydło do rąk, półki na my-
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dło do rąk, wieszaki na ręczniki, drążki na ręczniki nie z me-
talu szlachetnego, gąbki, gąbki czyszczące, gąbki toaletowe, 
uchwyty na gąbki, gąbki do kąpieli, gąbki do szorowania, 
gąbki do czyszczenia, gąbki kosmetyczne, myjki do twarzy, 
myjki do twarzy w postaci rękawiczek, myjki do peelingu 
ciała, myjki złuszczające do skóry ciała, uchwyty na produkty 
do mycia ciała, półki na produkty do mycia ciała, pojemniki 
na środki do czyszczenia zębów, zestawy do pielęgnacji jamy 
ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici denty-
stycznych, 24 zasłony prysznicowe, zasłony prysznicowe 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, ręczniki, 
ręczniki przystosowane do dozowników, pokrowce na deski 
klozetowe, 27 dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe, mate-
riałowe maty łazienkowe, maty łazienkowe gumowe, papie-
rowe maty łazienkowe, maty łazienkowe z tworzyw sztucz-
nych, antypoślizgowe maty prysznicowe, antypoślizgowe 
maty do wanien, maty prysznicowe.

(210) 518035 (220) 2020 09 09
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) pelasinus
(510), (511) 5 leki i wyroby medyczne, preparaty farmaceu-
tyczne na przeziębienia, preparaty odżywcze i witaminowe, 
preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze, dodatki 
dietetyczne, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
nalewki do celów leczniczych, mieszanki ziołowe do celów 
leczniczych.

(210) 518058 (220) 2020 09 08
(731) MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORT ROYAL FISH And OYSTERS

(531) 03.07.09, 03.09.12, 25.03.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, 
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtow-
nie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż 
wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy - po-
przez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich arty-
kułów spożywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach następujących towarów: gotowane, konserwo-
wane, mrożone, wędzone, marynowane: ryby, owoce mo-
rza: skorupiaki, małże, głowonogi, mięczaki, mięso, drób, 
dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, goto-

we posiłki świeże i mrożone składające się głównie z mięsa, 
z ryb, z owoców morza, z mięczaków, z warzyw, jajek, mleko, 
produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produk-
ty z jaj, oleje i tłuszcze, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce, warzywa, grzyby, orzechy, nasiona roślin 
strączkowych, potrawy gotowe, przekąski i desery, sałatki 
mięsne i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, kawa, her-
bata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
pieczywo, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy i dodatki 
smakowe, lód, mrożone ciasta i ciastka, mrożone produkty 
z ciasta, mrożone produkty z ryżem, dania gotowe i przeką-
ski, pizze, desery i jogurty mrożone, napoje mrożone na ba-
zie: kawy, czekolady, mleka, kakao, herbaty, żywe owoce 
morza: skorupiaki, małże, głowonogi, żywe mięczaki, żywe 
ryby, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte 
w innych klasach: świeże owoce, świeże warzywa, świeże 
orzechy, świeże zioła, świeże grzyby, ziarna, pestki i nasiona 
do jedzenia w stanie nieprzetworzonym, naturalne rośliny 
i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, 
doradztwo i informacje na temat usług konsumpcyjnych 
i zarządzania produktami oraz cenami w sen/visach inter-
netowych w związku z zakupami dokonywanymi przez In-
ternet, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Inter-
netu, działania marketingowe, programy lojalnościowe dla 
klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych w ramach 
usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, 
usługi franchisingowe związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem działalności handlowej i usługowej w sieci pod 
określoną marką, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zakresie 
zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu rozrywkę, 
zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa imprez, orga-
nizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane z obsługą 
klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, szkolenia 
personelu, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia z zakresu 
prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produkcji i sprze-
daży, szkolenia w zakresie logistyki, usługi w zakresie nagrań 
radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych (studia nagrań), 
43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje, bary, kok-
tajlbary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), przygotowywa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi w zakresie bankietów, dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi hotelarskie, hotelowe usługi cate-
ringowe.

(210) 518067 (220) 2020 09 09
(731) EUCON GRUPA PRAWNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUCON
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, 45 usługi prawne.
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(210) 518074 (220) 2020 09 08
(731) PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AppStresser
(510), (511) 9 komputery, komponenty i części do kompu-
terów, sprzęt komputerowy [hardware], programy kompute-
rowe, monitory [programy komputerowe], modemy kompu-
terowe, interaktywne systemy komputerowe, komputerowe 
stacje robocze, serwery sieci komputerowych, komputerowe 
urządzenia do programowania, oprogramowanie do zarzą-
dzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie kompu-
terowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpiecza-
jącymi.

(210) 518075 (220) 2020 09 08
(731) HINCZ JACEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSTAW RECEPTĘ

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 użytkowe programy komputerowe do pobra-
nia, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 16 ulotki far-
maceutyczne, ulotki reklamowe, ulotki instrukcyjne, ulotki, 
drukowane foldery informacyjne, 44 doradztwo w zakresie 
leczenia farmakologicznego, konsultacje medyczne, monito-
rowanie pacjentów, ochrona zdrowia, organizowanie lecze-
nia medycznego, pomoc medyczna, poradnictwo medycz-
ne, sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, 
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej on-line, udzielanie informacji on-line związanych 
z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego 
i wylewom, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zaży-
wania leków, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przez telefon, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, 
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczo-
ne dla pacjentów, usługi informacji medycznej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne do celów dia-
gnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie 
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [telereporting], 
usługi telemedyczne, poradnictwo medyczne związane 
ze stresem, udzielanie informacji on-line związanych z zapo-
bieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wy-
lewom, badania przesiewowe dotyczące serca.

(210) 518078 (220) 2020 09 08
(731) MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PR

(531) 24.05.25, 25.12.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, 
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtow-
nie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż 
wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy - po-
przez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich arty-
kułów spożywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach następujących towarów: gotowane, konserwo-
wane, mrożone, wędzone, marynowane: ryby, owoce mo-
rza: skorupiaki, małże, głowonogi, mięczaki, mięso, drób, 
dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, goto-
we posiłki świeże i mrożone składające się głównie z mięsa, 
z ryb, z owoców morza, z mięczaków, z warzyw, jajek, mleko, 
produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produk-
ty z jaj, oleje i tłuszcze, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce, warzywa, grzyby, orzechy, nasiona roślin 
strączkowych, potrawy gotowe, przekąski i desery, sałatki 
mięsne i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, kawa, her-
bata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
pieczywo, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy i dodatki 
smakowe, lód, mrożone ciasta i ciastka, mrożone produkty 
z ciasta, mrożone produkty z ryżem, dania gotowe i przeką-
ski, pizze, desery i jogurty mrożone, napoje mrożone na ba-
zie: kawy, czekolady, mleka, kakao, herbaty, żywe owoce 
morza: skorupiaki, małże, głowonogi, żywe mięczaki, żywe 
ryby, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte 
w innych klasach: świeże owoce, świeże warzywa, świeże 
orzechy, świeże zioła, świeże grzyby, ziarna, pestki i nasio-
na do jedzenia w stanie nieprzetworzonym, naturalne ro-
śliny i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alko-
holowe, doradztwo i informacje na temat usług konsump-
cyjnych i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach 
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez 
Internet, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produk-
ty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Inter-
netu, działania marketingowe, programy lojalnościowe dla 
klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych w ramach 
usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, 
usługi franchisingowe związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem działalności handlowej i usługowej w sieci pod 
określoną marką, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zakresie 
zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu rozrywkę, 
zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa imprez, orga-
nizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane z obsługą 
klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, szkolenia 
personelu, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia z zakresu 
prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produkcji i sprze-
daży, szkolenia w zakresie logistyki, usługi w zakresie nagrań 
radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych (studia nagrań), 
43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje, bary, kok-
tajlbary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), przygotowywa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi w zakresie bankietów, dostarcza-
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nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi hotelarskie, hotelowe usługi cate-
ringowe.

(210) 518089 (220) 2020 09 08
(731) MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PORT ROYAL
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, 
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtow-
nie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż 
wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy - po-
przez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich arty-
kułów spożywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach następujących towarów: gotowane, konserwo-
wane, mrożone, wędzone, marynowane: ryby, owoce mo-
rza: skorupiaki, małże, głowonogi, mięczaki, mięso, drób, 
dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, goto-
we posiłki świeże i mrożone składające się głównie z mięsa, 
z ryb, z owoców morza, z mięczaków, z warzyw, jajek, mleko, 
produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produk-
ty z jaj, oleje i tłuszcze, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce, warzywa, grzyby, orzechy, nasiona roślin 
strączkowych, potrawy gotowe, przekąski i desery, sałatki 
mięsne i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, kawa, her-
bata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
pieczywo, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy i dodatki 
smakowe, lód, mrożone ciasta i ciastka, mrożone produkty 
z ciasta, mrożone produkty z ryżem, dania gotowe i przeką-
ski, pizze, desery i jogurty mrożone, napoje mrożone na ba-
zie: kawy, czekolady, mleka, kakao, herbaty, żywe owoce 
morza: skorupiaki, małże, głowonogi, żywe mięczaki, żywe 
ryby, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte 
w innych klasach: świeże owoce, świeże warzywa, świeże 
orzechy, świeże zioła, świeże grzyby, ziarna, pestki i nasio-
na do jedzenia w stanie nieprzetworzonym, naturalne ro-
śliny i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alko-
holowe, doradztwo i informacje na temat usług konsump-
cyjnych i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach 
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez 
Internet, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produk-
ty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Inter-
netu, działania marketingowe, programy lojalnościowe dla 
klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych w ramach 
usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, 
usługi franchisingowe związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem działalności handlowej i usługowej w sieci pod 
określoną marką, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zakresie 
zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu rozrywkę, 
zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa imprez, orga-
nizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane z obsługą 
klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, szkolenia 
personelu, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia z zakresu 
prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produkcji i sprze-

daży, szkolenia w zakresie logistyki, usługi w zakresie nagrań 
radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych (studia nagrań), 
43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje, bary, kok-
tajlbary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), przygotowywa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi w zakresie bankietów, dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi hotelarskie, hotelowe usługi cate-
ringowe.

(210) 518104 (220) 2020 09 09
(731) PU JAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAREX

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 wykonywanie robót budowlanych i wy-
dobywczych, budowa rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych, wznoszenie budynków mieszkalnych i prze-
mysłowych, układanie nawierzchni dróg, asfaltowanie po-
wierzchni, usługi nadzoru budowlanego, rekultywacja tere-
nu, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego, budowy 
dróg, autostrad, mostów, tuneli i różnych innych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, budowa dróg szynowych i kolei 
podziemnych, roboty drogowe, roboty instalacyjne doty-
czące instalacji energetycznych, elektrycznych, wodno-ka-
nalizacyjnych, teletechnicznych, klimatyzacyjnych, ciepl-
nych i gazowych, wykonywanie prac remontowo-budowla-
nych, wykonywanie robót rozbiórkowych wraz z oczyszcza-
niem terenu i utylizacją pozyskanych z rozbiórki materiałów, 
tynkowanie, instalowanie elementów stolarki budowlanej, 
montaż oraz szklenie okien i drzwi, malowanie nawierzch-
ni, eliminowanie zakłóceń w instalacjach elektrycznych 
i energetycznych, instalowanie i naprawa sprzętu ochrony 
przeciwpowodziowej i odgromowej, instalowanie i napra-
wa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i napra-
wa maszyn budowlanych, urządzeń elektrycznych i ener-
getycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie 
i naprawa sprzętu komputerowego, konsultacje w zakresie 
budownictwa i energetyki, montaż rusztowań, murarstwo, 
budowa i naprawy linii wysokiego napięcia, naprawy pod-
wodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi szczelino-
wania hydraulicznego, uszczelnianie i ocieplanie budynków, 
wiercenie szybów i studni, wynajem pomp do drenażu, za-
miatanie dróg.

(210) 518119 (220) 2020 09 10
(731) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) obelix
(510), (511) 13 broń i amunicja, pojemniki, kabury, magazynki 
i naboje do broni i amunicji, amortyzatory odrzutu, amunicja, 
amunicja do broni palnej, amunicja i pociski, amunicja pirotech-
niczna, amunicja średniego kalibru, artyleria, artyleria (działa -) 
[armaty], balistyczne pociski, bezodrzutowa broń palna.
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(210) 518123 (220) 2020 09 09
(731) PU JAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JX

(531) 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 29.01.13
(510), (511) 37 wykonywanie robót budowlanych i wy-
dobywczych, budowa rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych, wznoszenie budynków mieszkalnych i prze-
mysłowych, układanie nawierzchni dróg, asfaltowanie po-
wierzchni, usługi nadzoru budowlanego, rekultywacja te-
renu, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego, budo-
wy dróg, autostrad, mostów, tuneli i różnych innych obiek-
tów inżynierii lądowej i wodnej, budowa dróg szynowych 
i kolei podziemnych, roboty drogowe, roboty instalacyjne 
dotyczące instalacji energetycznych, elektrycznych, wod-
no-kanalizacyjnych, teletechnicznych, klimatyzacyjnych, 
cieplnych i gazowych, wykonywanie prac remontowo-
-budowlanych, wykonywanie robót rozbiórkowych wraz 
z oczyszczaniem terenu i utylizacją pozyskanych z rozbiórki 
materiałów, tynkowanie, instalowanie elementów stolarki 
budowlanej, montaż oraz szklenie okien i drzwi, malowanie 
nawierzchni, eliminowanie zakłóceń w instalacjach elek-
trycznych i energetycznych, instalowanie i naprawa sprzętu 
ochrony przeciwpowodziowej i odgromowej, instalowanie 
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
i naprawa maszyn budowlanych, urządzeń elektrycznych 
i energetycznych, instalowanie i naprawa wind, instalo-
wanie i naprawa sprzętu komputerowego, konsultacje 
w zakresie budownictwa i energetyki, montaż rusztowań, 
murarstwo, budowa i naprawy linii wysokiego napięcia, na-
prawy podwodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie i ocieplanie 
budynków, wiercenie szybów i studni, wynajem pomp 
do drenażu, zamiatanie dróg.

(210) 518127 (220) 2020 09 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) HuMind
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-

dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne 
do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumen-
ty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne 
implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, si-
likonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 518133 (220) 2020 09 10
(731) STANGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 6 okna metalowe, schody z metalu, materia-
ły budowlane (metalowe), metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, produkty metalowe do użytku 
w budownictwie, konstrukcje budowlane z metalu, 19 okna 
niemetalowe, schody niemetalowe, budowle drewniane, 
szkło budowlane, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, materiały budowlane (nie z me-
talu), materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, 
zaprawy klejowe do celów budowlanych, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, schody, 
nie z metalu do celów budowlanych, 20 meble kuchenne, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, 
wyroby stolarskie, 35 pośrednictwo w działalności handlo-
wej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji 
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handlowych dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z budowlanymi wyrobami szklanymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami budowlanymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z farbami i artykuła-
mi malarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami wyposażenie wnętrz, 37 usługi szklarskie, szklenie 
okien, wstawianie szkła, usługi szklenia budynków, montaż 
dodatkowej warstwy szkła, montaż i naprawa szkła płaskie-
go, szklenie [obróbka szkła], instalacja szkła w cieplarniach, 
oknach, drzwiach i szklarniach, wstawianie szkła i wstawia-
nie szyb, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i napra-
wy szyb, okien i rolet, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, malowanie 
budynków, malowanie, usługi malowania domów, malowa-
nie i lakierowanie, malowanie powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych, usługi w zakresie malowania i dekorowania 
budynków, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, 
usługi malarskie, malowanie metalowych powierzchni 
w celu zapobiegania korozji, instalowanie wyposażenia ku-
chennego, montaż mebli kuchennych, montaż drzwi i okien, 
montaż bram, montaż ogrodzeń, montaż podłóg drewnia-
nych, usługi montażu kuchni, usługi w zakresie montażu 
i naprawy szkła płaskiego, montaż okładziny zewnętrznych 
ścian budynku, 40 fazowanie szkła, polerowanie szkła, harto-
wanie szkła, usługi malowania szkła, cięcie szkła okiennego, 
laminowanie tafli szkła, barwienie tafli szklanych poprzez ob-
róbkę powierzchni, obróbka wykańczająca powtórna włó-
kien szklanych, trawienie szkła [wytrawianie], wygładzanie 
powierzchni szkła, wynajem maszyn i urządzeń do produkcji 
wyrobów szklanych, stolarstwo meblowe, usługi stolarskie.

(210) 518150 (220) 2020 09 11
(731) EV PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, 
publikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowane, pu-
blikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 usługi reklamo-
we dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, orga-
nizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, analiza mar-
ketingowa nieruchomości, gromadzenie danych, transkrypcja 
danych, przetwarzanie danych, świadczenie usług zarządzania 
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących 
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
36 wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, 
odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, finanso-
wanie nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, 
usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe 
dotyczące własności nieruchomości, pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
usługi finansowe w zakresie nieruchomości, organizowanie 
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie zakupu nieruchomości, udzielanie gwarancji finan-
sowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, 
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, inwestowa-

nie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowanie inwesty-
cji w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego doty-
czące nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, doradztwo dotyczące inwestowania w nieru-
chomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieru-
chomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usłu-
gi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi 
kredytowania nieruchomości, kredyty handlowe, finansowa-
nie kredytów, udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, 
ubezpieczenia kredytów, agencje kredytowe, biura kredytowe, 
konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, refinansowanie 
kredytów hipotecznych, zarządzanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 
powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, wycena 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości 
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwa-
nia nieruchomości mieszkaniowych, 41 szkolenia w dziedzinie 
zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne zapewnia-
jące instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi eduka-
cyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, 
szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi 
edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nierucho-
mości, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków 
od nieruchomości, 42 oględziny nieruchomości, sporządzanie 
raportów dotyczących planowania nieruchomości, planowanie 
budowy nieruchomości, opracowywanie baz danych, utrzy-
mywanie baz danych, usługi przechowywania danych elektro-
nicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, transfer danych 
dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja danych, 45 doradztwo prawne, badania prawne.

(210) 518263 (220) 2020 09 14
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.05.03, 04.05.21, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, 
ciastka i wyroby cukiernicze, czekolada, lody, sorbety i inne 
lody jadalne, makarony i kluski, tapioka i sago, gotowe po-
siłki na bazie węglowodanów, przekąski na bazie węglowo-
danów, pizza, dodatki do pizzy i spody do pizzy, przetwory 
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wykonane całkowicie lub częściowo z chleba, mąki, ciasta, 
ciasta na słodkie wypieki lub produktów mącznych, składniki 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów na bazie wę-
glowodanów, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (woda mrożo-
na), sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowe.

(210) 518305 (220) 2020 09 15
(731) GOSK JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NARZĘDZIOHOLICY
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategiczne-
go, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, do-
radztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamo-
wych i promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją 
kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji 
przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie 
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące mar-
ketingu, porady w zakresie marketingu, promocja towarów 
i usług poprzez sponsorowanie, świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, usługi doradcze 
dotyczące reklamy, usługi doradcze w zakresie marketingu, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja targów handlowych, organizacja targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biz-
nesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i poka-
zów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlo-
wych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, 
organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, or-
ganizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
pokazów handlowych, organizowanie pokazów w celach 
handlowych, organizowanie targów handlowych, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promo-
cyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, pla-
nowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i pre-
zentacji w celach gospodarczych i reklamowych, promowa-
nie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie 
pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie 
działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywanie 

i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych 
w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie wy-
staw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach 
reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych on-line, przeprowadzanie wystaw w ce-
lach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach han-
dlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie 
wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw 
w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach 
komercyjnych, przygotowywanie wystaw do celów działal-
ności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w celach 
reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organi-
zowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, 
pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów pro-
mocyjnych/reklamowych], pokazy towarów, pokazy towa-
rów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów pro-
mocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych tele-
zakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów 
i usług, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizu-
alnych w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw 
w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów 
na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi 
reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi 
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, 
usługi w zakresie pokazów towarów, dokonywanie uzgod-
nień w zakresie reklamy, badanie rynku, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, do-
starczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji marketingowej, działalność reklamowa, w szczególno-
ści w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elek-
troniczne publikowanie druków w celach reklamowych, do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, informacja marketingowa, kampanie 
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogło-
szeń reklamowych do wykorzystania w formie stron interne-
towych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w In-
ternecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, kompilacja reklam, marketing bezpośred-
ni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wy-
darzeń, marketing internetowy, marketing telefoniczny, mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierun-
kowany, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kam-
panii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez re-
klamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowa-
nie 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, organizowanie promocji imprez ma-
jących na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, 
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie 
strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc 
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w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku 
firmy, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, promocja on-line sieci komputerowych i stron 
internetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pro-
mowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Interne-
cie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci 
komputerowe i komunikacyjne, promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie re-
klam, promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promo-
cyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsoro-
wania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie i rozmiesz-
czanie reklam, przygotowywanie dokumentów reklamo-
wych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamo-
wych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja 
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków 
do celów reklamowych, publikowanie druków do celów re-
klamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury 
reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, reklama i marketing, reklama biznesowych stron inter-
netowych, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboar-
dach elektronicznych, reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyła-
nie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich po-
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, 
reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednic-
twem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama 
w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom do-
godne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, re-
klamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), skomputery-
zowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie 
raportów do celów marketingowych, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi mar-
ketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], usługi planowania w zakresie rekla-
my, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe, 
usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kana-
łów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 

usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi 
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów 
mechanicznych, usługi reklamowe związane z robotami pu-
blicznymi, usługi reklamowe związane z pracami publiczny-
mi, usługi reklamowe związane z przemysłem transporto-
wym, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w za-
kresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie 
promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie 
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi wprowadza-
nia produktów na rynek, usługi zarządzania społecznością 
on-line, usługi współpracy z blogerami, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywa-
nie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapew-
nianie modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnia-
nie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, zawieranie umów reklamowych na rzecz in-
nych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji 
na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, 41 elektro-
niczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, 
w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, 
innych niż do celów reklamowych, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja 
czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy 
imprez, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkowni-
ka, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, pu-
blikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, 
publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czaso-
pism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie 
czasopism internetowych, publikowanie dokumentów, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, pu-
blikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publi-
kowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie elektro-
nicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie ga-
zet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, publikowanie multimedialne magazy-
nów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów multimedial-
nych on-line, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania blogów.

(210) 518308 (220) 2020 09 15
(731) MANN WOJCIECH, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) THE ORDER OF YONI

(531) 26.04.99, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje warzywne, napoje izotoniczne, na-
poje proteinowe, sorbety [napoje], napoje energetyzujące, 
woda [napoje], napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholo-
we, napoje zawierające witaminy, bezalkoholowe napoje 
gazowane, mineralne (wody -) [napoje], niegazowane na-
poje bezalkoholowe, napoje na bazie piwa, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, bezalkoholowe napoje ga-
zowane aromatyzowane herbatą, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi.

(210) 518313 (220) 2020 09 15
(731) WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUZIA ZŁA

(531) 21.01.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14, 02.03.01
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz ka-
mieni szlachetnych i ich imitacje, przyrządy do mierzenia 
czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria, 
18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, 
skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wy-
roby z tych materiałów, walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymar-
skie, bicze i ubrania dla zwierząt, parasolki i parasole (duże), 
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież.

(210) 518314 (220) 2020 09 15
(731) WAŁCERZ MATEUSZ KRAWCY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) NYLLOX

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 bliźniaki [odzież], body [odzież], chusty 
[odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], fartuchy [odzież], 
dzianina [odzież], duże luźne kaptury [odzież], dolne czę-
ści ubrań [odzież], daszki [odzież], części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, fulary [artykuły odzieżowe], futra [odzież], 
golfy [odzież], gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kap-
tury [odzież], kieszenie do odzieży, kombinezony [odzież], 
komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu 
[odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, kurtki jako 
odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], 
nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na kolana [odzież], 
odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla 
chłopców, odzież dla kierowców samochodowych, odzież 
dla kolarzy, odzież dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzie-
ci, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież 
do jazdy na motocyklu, odzież do spania, odzież do te-
nisa, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, 
odzież dżinsowa, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, 
odzież haftowana, odzież męska, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizo-
lacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana 
na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, 
odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic 
do golfa], odzież tkana, odzież treningowa, odzież w sty-
lu sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia 
dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemow-
ląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież z imita-
cji skóry, odzież z lateksu, odzież ze skóry, okrycia wierzch-
nie [odzież], paski [odzież], pasy do przechowywania pie-
niędzy [odzież], pasy przez ramię do odzieży, pikowane 
kurtki [odzież], szorty [odzież], topy [odzież], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych.

(210) 518315 (220) 2020 09 15
(731) WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MRÓWKA

(531) 03.13.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, biżuteria, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
przyrządy do mierzenia czasu, 18 parasole i parasolki, skóra 
i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyro-
by z tych materiałów, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole 
(duże), laski, kijki marszowe i trekkingowe, wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, 25 części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.

(210) 518431 (220) 2020 09 18
(731) JORDANOW RADOSŁAW, Żary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Panacea Labs

(531) 05.03.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
samoopalające [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci 
[kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], eyelinery [kosme-
tyki], kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki 
do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki, 
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki 
brązująco - opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczko-
wej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kom-
paktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makija-
żu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, ko-
smetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosme-
tyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki natu-
ralne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i pre-
paraty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przezna-
czone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki 
w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, 
kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci 
cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmety-

ki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki 
zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuro-
nowy, kosmetyki zawierające pantenol, kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kre-
my do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i cia-
ła [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc 
[kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy toni-
zujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki 
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, mieszanki do roz-
jaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do opalania [kosmety-
ki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające 
balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci [kosmety-
ki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
olejki do ciała [kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], 
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [ko-
smetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], paski do wybielania 
zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [ko-
smetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], perełki zawierające 
kosmetyki do kąpieli, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], pły-
ny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], podkłady do pa-
znokci [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie sło-
neczne [kosmetyki], preparaty do samoopalania [kosmetyki], 
preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty samo-
opalające [kosmetyki], preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciw-
słoneczne do ust [kosmetyki], puder w kamieniu do kom-
paktów [kosmetyki], pudry w kamieniu [kosmetyki], środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środ-
ki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-
tyki, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów 
medycznych, szminki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 
preparaty toaletowe, 5 suplementy diety zawierające en-
zymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek so-
snowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy 
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz 
do celów weterynaryjnych, suplementy do żywności dla 
zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla 
zwierząt, suplementy mineralne do karmienia żywego in-
wentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy 
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplemen-
ty odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy 
odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy od-
żywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżyw-
cze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze 
ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety 
stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety 
w płynie, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki 
ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, 
suplementy diety z chlorelli, suplementy diety z cynkiem, 
suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety 
z pszenicy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy die-
ty zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplemen-
ty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
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mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne, suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, 
białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwie-
rząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, 
mineralne suplementy diety dla zwierząt, mineralne suple-
menty odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia 
klaustrofobii, nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, probiotyki (suplementy), 
przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające su-
plementy, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety 
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, suple-
menty diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki 
napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domo-
wych w postaci przekąsek, suplementy diety do celów we-
terynaryjnych, suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy die-
ty do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu ko-
smetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, 
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety 
składające się głównie z magnezu, suplementy diety skła-
dające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się 
głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy prebiotyczne, suplementy witami-
nowe dla zwierząt, suplementy witaminowe do stosowania 
w dializie nerkowej, suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, suplementy witaminowe w postaci 
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, 
suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suple-
menty żywnościowe, tabletki zawierające wapń jako su-
plementy diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych.

(210) 518435 (220) 2020 09 18
(731) BEDLICKA-GÓŹDŹ ANNA AB STUDIO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AB AB STUDIO

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, na-
prawy i konserwacja, doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, informacja budowlana, konsul-
tacje budowlane, konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, przekształcenie obiektów biznesowych, 
udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji 
budowlanych za pomocą środków elektronicznych, usługi 
budowlane, usługi doradcze dotyczące przebudowy budyn-
ków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, usługi doradztwa budowlanego, usługi informacyjne 
w zakresie konstrukcji budynków, usługi w zakresie malo-
wania i prac dekoratorskich, 42 usługi projektowania, usługi 
w zakresie projektowania, doradztwo projektowe, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru 
zasłon [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie dobo-
ru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], planowanie i projektowanie kuchni, planowanie 
[projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] 
barów, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie 
[projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] łazienek, 
planowanie [projektowanie] budynków, planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projek-
towanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, 
świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz bu-
dynków, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usłu-
gi projektowania architektonicznego, usługi projektowania 
mebli, usługi projektowania na zamówienie, usługi projek-
towania wnętrz budynków, usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz domowych, wzornictwo i opracowywanie 
produktów.

(210) 518436 (220) 2020 09 18
(731) KOWALSKI PIOTR LEGANTI, Kazuń Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leganti

(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, 
księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości 
przedsiębiorstwa, rachunkowość, księgowość i audyt, ra-
chunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzo-
wana księgowość, usługi konsultingowe w zakresie księgo-
wości podatkowej, usługi w zakresie księgowości i rachun-
kowości, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rachunkowości, rachunkowość, rachunkowość komputero-
wa, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowane 
prowadzenie rachunkowości, udostępnianie informacji do-
tyczących kont [rachunkowość], usługi doradcze dotyczące 
rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące rachunkowości, zarządzanie rachunkowością.
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(210) 518469 (220) 2020 09 21
(731) KRYGIER MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNCHLINE AGENCY

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama.

(210) 518470 (220) 2020 09 21
(731) JARYMOWICZ EWA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) TURLACZKI PEŁZACZKI
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia gimna-
styczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka/edukacja], usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, usługi edukacyjne i szkoleniowe, szkolenie w za-
kresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie zajęć rekre-
acyjnych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia.

(210) 518560 (220) 2020 09 23
(731) PERSPEKTYWY PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane komputerowe programy sterujące, 
programy komputerowe (software ładowalny), 16 albumy, 
czasopisma, periodyki, gazety, druki, materiały drukowa-
ne, kalendarze, fotografie, książki, notatniki, notesy, karty 
pocztowe, prospekty, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, 35 badania opinii publicznej, 
badanie rynku, dystrybucja materiałów reklamowych (pró-
bek druków, prospektów, broszur), pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja kompute-
rowych baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, radiowe 
i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, 41 edukacja, 
informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, 
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, usługi impresariów przy organizowaniu spektaklów, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 518586 (220) 2020 09 22
(731) C.C.KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bystrzyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C.C.KONSULTING DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradz-
two związane z audytem, 41 trening osobisty (szkolenie), 
szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie za-
lesiania, szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w zakre-
sie etykiety, szkolenie w zakresie sprzedaży, szkolenie 
w zakresie administracji, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkolenie), usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z bhp, coaching w zakresie życia osobistego (life 
coaching), szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień 
publicznych, doradztwo zawodowe i coaching (doradz-
two szkoleniowe i edukacyjne), usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, szkolenia nauczy-
cieli, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkole-
nia komputerowe, prowadzenie warsztatów (szkolenia), 
usługi szkolenia zawodowego, kursy samoświadomości 
(szkolenia), szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, 
szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, usługi w zakresie szkolenia za-
wodowego, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, 
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi 
szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi w zakresie szko-
lenia nauczycieli, szkolenia w zakresie technologii komu-
nikacyjnych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie 
możliwości zatrudnienia, szkolenia związane z przetwarza-
niem danych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, 
szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, usługi konsultacyjne 
w zakresie szkolenia inżynierów, szkolenia w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów (szkolenia), 
szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami, edukacja i szkolenia związane z ochroną 
natury i środowiskiem, doradztwo zawodowe (inne niż 
związane z edukacją i szkoleniami), usługi doradcze w za-
kresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów (szkolenia), 
kursy językowe, tłumaczenia językowe (ustne), usługi edu-
kacyjne związane z ochroną środowiska, 42 audyt jakości, 
45 audyt zgodności z prawem, audyt zgodności z przepi-
sami.

(210) 518590 (220) 2020 09 22
(731) CHUĆ MARCIN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BRILLIANT CARE

(531) 17.02.01, 02.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne, 
44 opieka medyczna i zdrowotna, ośrodki zdrowia, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi me-
dyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi 
w zakresie badań lekarskich, ambulatoryjna opieka medycz-
na, rehabilitacja fizyczna, usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, stomatologia kosmetyczna, usługi psychiatrycz-
ne, usługi psychoterapeutyczne, usługi psychologów, ba-
dania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], doradztwo 
związane ze stomatologią, stomatologia z sedacją, porad-
nictwo medyczne, doradztwo w zakresie pomocy medycz-
nej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel 
medyczny, konsultacje medyczne, usługi dentystyczne, me-
dycyna estetyczna.

(210) 518630 (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) 518649 (220) 2020 09 22
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOZ PRODUCT CICLO3VENA

(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 518650 (220) 2020 09 24
(731) SAWICKI ALEKSANDER OPTALEX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDBERG DESIGN SWEDEN

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 okulary [optyka], 44 usługi optyczne.

(210) 518652 (220) 2020 09 22
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INTENO AntiSeptic
(510), (511) 5 mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny prepa-
rat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, detergenty 
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do celów medycznych, lecznicze antybakteryjne preparaty 
do mycia twarzy, mydła antybakteryjne, mydła dezynfeku-
jące, odkażający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrob-
noustrojowe do mycia rąk, środki do zwalczania mikrobów, 
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty 
bakteryjne do celów medycznych, antyseptyczne preparaty 
oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chus-
teczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, prepara-
ty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne o działaniu pro-
filaktycznym, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty 
sterylizujące do przemywania, spraye antybakteryjne, spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skó-
rę, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na twardych powierzchniach, ściereczki do czyszczenia 
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicz-
nych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do przyrządów medycznych, środki odkażające do użytku 
domowego, środki odkażające do przyrządów i aparatury 
medycznej, środki odkażające.

(210) 518657 (220) 2020 09 22
(731) C.C.KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bystrzyca
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.02.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
związane z audytem, 41 trening osobisty (szkolenie), szkolenie 
w zakresie podatków, szkolenie w zakresie zalesiania, szkole-
nie w zakresie higieny, szkolenie w zakresie etykiety, szkole-
nie w zakresie sprzedaży, szkolenie w zakresie administracji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, coaching w za-
kresie życia osobistego (life coaching), szkolenie i coaching 
w dziedzinie przemówień publicznych, doradztwo zawodo-
we i coaching (doradztwo szkoleniowe i edukacyjne), usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, szko-
lenia nauczycieli, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, 
szkolenia komputerowe, prowadzenie warsztatów (szkolenia), 
usługi szkolenia zawodowego, kursy samoświadomości (szko-
lenia), szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, szkolenia 
w zakresie odżywiania, szkolenia w dziedzinie biznesu, szko-
lenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności 
biznesowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi 
szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia techniczne 
w zakresie bezpieczeństwa, usługi szkolenia w dziedzinie za-
rządzania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, szkolenia 
w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia z zakresu 
public relations, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 
szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia zwią-
zane z przetwarzaniem danych, szkolenia w zakresie przetwa-
rzania danych, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, 

doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi konsul-
tacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, doradztwo w zakresie 
szkolenia i organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów (szkolenia), szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, doradztwo zawodowe (inne 
niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi doradcze w za-
kresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów (szkolenia), kursy 
językowe, tłumaczenia językowe (ustne), usługi edukacyjne 
związane z ochroną środowiska, 42 audyt jakości, 45 audyt 
zgodności z prawem, audyt zgodności z przepisami.

(210) 518659 (220) 2020 09 24
(731) DYMKOWSKI CEZARY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Caliproject

(531) 02.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 e-booki, 16 książki, 25 odzież, odzież sporto-
wa, 28 sprzęt sportowy, 41 kluby fitness, usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów 
i sprzętu treningowego, udzielanie informacji związanych 
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony interne-
towej on-line, warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia 
edukacyjne i sportowe, szkolenia nauczycieli sportowych.

(210) 518673 (220) 2020 09 22
(731) PAWLIK WOJCIECH, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGY

(531) 03.06.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, droż-
dże jako pasza dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, kiełki 
pszenicy jako pasza dla zwierząt, korzenie do spożycia przez 
zwierzęta, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza 
dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka 
z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], 
napoje dla zwierząt domowych, odpady z gorzelni [pasza dla 
zwierząt], makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, 
otręby [pokarm dla zwierząt], papier pokryty piaskiem [ściół-
ka] dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny [ściółka] 
dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia zwierząt.
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(210) 518675 (220) 2020 09 24
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FOODINI
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe na-
poje zawierające soki warzywne, koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soku z zie-
lonych warzyw, napoje wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje zawie-
rające witaminy, soki, warzywne napoje typu smoothie, 
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle 
bezalkoholowe.

(210) 518677 (220) 2020 09 22
(731) PAWLIK WOJCIECH, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) ROGY
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, droż-
dże jako pasza dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, kiełki 
pszenicy jako pasza dla zwierząt, korzenie do spożycia przez 
zwierzęta, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza 
dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka 
z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], 
napoje dla zwierząt domowych, odpady z gorzelni [pasza 
dla zwierząt], orzeszki arachidowe (makuchy z -) dla zwierząt, 
otręby [pokarm dla zwierząt], papier pokryty piaskiem [ściół-
ka] dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny [ściółka] 
dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia zwierząt.

(210) 518695 (220) 2020 09 23
(731) KRUPA PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSG Polska

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do ste-
rylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji 
naczyń do celów przemysłowych, 35 usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, zarzą-
dzanie personelem, zarządzanie mieszkaniami, reklama, 
reklama i marketing, promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, administrowanie sprzedażą, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
dotyczące marketingu, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 37 de-

zynfekcja, zwalczanie szkodników i dezynfekcja,dezynfekcja 
budynków zapobiegająca plagom bakterii, czyszczenie aut, 
czyszczenie budynków, czyszczenie samochodów, czyszcze-
nie kominów, czyszczenie higieniczne [baseny], czyszczenie 
powierzchni podłóg, czyszczenie budynków [wnętrz], czysz-
czenie powierzchni sufitów, czyszczenie elewacji budynków, 
czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], czysz-
czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni budynków, czyszczenie higieniczne [budynki], 
czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie higie-
niczne [pojazdy], czyszczenie budynków od wewnątrz i ze-
wnątrz, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania 
infekcji bakteryjnej, 40 dezodoryzacja powietrza, odkażanie 
materiałów niebezpiecznych.

(210) 518710 (220) 2020 09 24
(731) CHŁOPEK RAFAŁ, Różyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) utuli

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.14, 03.01.24
(510), (511) 20 meble dla dzieci, 28 wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci.

(210) 518725 (220) 2020 09 25
(731) KOMOROWSKI MICHAŁ, Czarnków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drewno+

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
(510), (511) 41 udostępnianie publikacji on-line, publikowa-
nie książek, czasopism, organizacja szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie semina-
riów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw eduka-
cyjnych.

(210) 518731 (220) 2020 09 25
(731) STANISŁAWEK MATEUSZ PPUH MATI-TEAM, Trzcinica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Good night
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 20 materace, 24 tkaniny, dopasowane pokrowce 
na materace.

(210) 518742 (220) 2020 09 24
(731) SZYMAŚ EWA EGZOTIC-ART, Skoki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGZOTIC ROOM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.11.10, 03.11.24
(510), (511) 20 produkcja wyrobów drewnianych, 35 sprze-
daż zwierząt, 44 hodowla zwierząt.

(210) 518746 (220) 2020 09 24
(731) DUDEK JANUSZ, Radzewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JDU engineering

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 42 badania dotyczące projektowania, kon-
strukcyjne (projektowanie - ), oceny techniczne związane 
z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektowania 
konstrukcyjnego, doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, doradztwo w zakresie projektów technologicz-
nych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projek-
tów, projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicz-
nych i mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, pro-
jektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn 
specjalistycznych, projektowanie naukowe i technologiczne, 
projektowanie produktów przemysłowych, usługi inżynieryj-
ne w zakresie projektowania maszyn, usługi projektowania 
technologicznego.

(210) 518774 (220) 2020 09 26
(731) MARCINKOWSKI PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKIE GABINETY PSYCHOTERAPII

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.21
(510), (511) 44 psychoterapia, usługi psychoterapeuty, usłu-
gi psychoterapeutyczne, psychoterapia holistyczna, porad-
nictwo psychologiczne.

(210) 518776 (220) 2020 09 27
(731) NATURE KNOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boruty
(540) (znak słowny)
(540) RYTUAŁ
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby 
mięsne, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne 
osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, 
przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owo-
ce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, oleje i tłuszcze, białka jaj w proszku, białka jajek, białko 
do celów kulinarnych, jaja, jaja kacze, jaja kurze, jaja maryno-
wane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, jaja 
przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja suszone, jaja 
w proszku, jaja w stanie płynnym, jajka herbaciane, jajka ma-
rynowane, jajka solone, jajka zawijane, stuletnie jaja, substy-
tuty jaj, żółtka jajek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
andouillette, baranina w plastrach, befsztyk z siekanej woło-
winy (hamburger), bekon, alginiany do celów kulinarnych, 
aloes spożywczy, anchois, nieżywe, biały ser z chudego 
mleka [quark], bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie 
z wołowiny), bulion (preparaty do produkcji -), cassoulet, ce-
bula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniacza-
ne, choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], confi-
ty z kaczki, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek 
(konserwowy -), daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, dżem 
imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, eks-
trakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, 
falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki, gala-
retki owocowe, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzy-
by konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, 
nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta 
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, imbir kandyzowany, 
imbir marynowany, imbir, konserwowany, jadalne gniazda 
ptaków, jadalne larwy mrówek, preparowane, jadalne owa-
dy, nieżywe, jadalne suszone kwiaty, jagody, konserwowa-
ne, jaja ślimacze jadalne, jogurt, kapusta kwaszona, karczo-
chy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], 
kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzy-
wa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony 
dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzo-
nych, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do goto-
wania, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do go-
towania, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, kon-
serwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety 
sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, 
krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, ku-
kurydza cukrowa, przetworzona, kumys [napój mleczny], 
kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna do celów ku-
linarnych, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) 
nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, 
masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej 
kokosowy], miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielo-
ne, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko 
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko 
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko 
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinar-
nych, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w prosz-
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ku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziem-
nych do celów kulinarnych, mrożone owoce, nadziewane 
roladki z kapusty, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migda-
łowego, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje za-
wierające bakterie kwasu mlekowego, nasiona, przetworzo-
ne, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, olej i tłuszcz kokoso-
wy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej palmo-
wy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oli-
wek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowa-
ne, omlety, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, 
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, 
orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce 
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce 
lukrowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, pa-
pryka konserwowana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pa-
sta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na ba-
zie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinar-
nych, pestki słonecznika przetworzone, pierożki na bazie 
ziemniaków, pikle, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwab-
nika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb 
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabł-
kowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery wa-
rzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup ja-
rzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, ra-
tatouille, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałat-
ki warzywne, sardynki, nieżywe, satay, ser twarogowy, ser-
watka, sfermentowane pieczone mleko, skorupiaki, nieżywe, 
skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, 
smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), soczewica kon-
serwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy 
do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki 
roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożyw-
czy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy 
nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, 
nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na ba-
zie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tajine (da-
nie z przygotowanego mięsa, ryby lub jarzyn), tempeh, 
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieży-
wy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa 
przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wą-
troba, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], wieprzowi-
na, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bu-
lion, yakitori, yuba [skórka z tofu], ziemniaki smażone w cie-
ście, zsiadłe mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania -), 
żelatyna, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż gwiaź-
dzisty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spo-
żywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski 
gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z wa-
rzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniają-
ce do -), budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułeczki z czekola-
dą, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy 
[produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bez-
glutenowy, chow-chow [przyprawa], chrupiące ciastka 
z kremem (profiterole), chutney [ostry, gęsty sos], ciastka, 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, crème brûlées [przypalony 
krem], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukier, cukier 
palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [sub-
stytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada 

pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowa-
ne, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukier-
nicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, 
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożyw-
czy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki 
[przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, 
guma do żucia odświeżająca oddech, harissa [przyprawa], 
herbata, herbata mrożona, herbata z wodorostów kelp, her-
batniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cukierki], kasza bul-
gur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, 
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, 
krakersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, kukurydza pa-
lona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, laksa, lizaki lodowe, 
lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzo-
ną czerwoną fasolą, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa 
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, 
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaroniki 
kokosowe, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, 
mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mie-
szanki ciasta, mieszanki na naleśniki słone, mięsne sosy, mię-
so zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, 
miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, 
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, na-
leśniki, naleśniki słone, napary, inne niż do celów leczni-
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, nugat, ocet, ocet piwny, 
onigiri [kulki ryżowe], opłatki, orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjo-
we [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa 
do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta imbirowa 
[przyprawa], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pa-
sty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 
na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet 
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowa-
ne warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni 
[pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki 
na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi 
[kimchijeon], płatki kukurydziane, podpłomyki na bazie 
ziemniaków, pomadki [cukierki], pralinki, preparaty 
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pie-
czenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżo-
wa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy-
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen  
(japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe 
(mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż preparowany zawija-
ny w wodorosty, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kuli-
narnych [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, skry-
stalizowany cukier kamienny, słodycze owocowe, słodziki 
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naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński ma-
karon z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu 
do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy 
[przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy po-
midorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, 
sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przy-
prawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sa-
łatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamaryndowiec 
[przyprawa], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [maka-
ron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [alde-
hyd, substytut wanilii], woda morska do gotowania, woda 
z kwiatu pomarańczy do celów kulinarnych, wodorowinian 
potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła 
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 518783 (220) 2020 09 24
(731) COMERCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HowSmart
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji bu-
dowlanych, 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi 
związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze 
w budownictwie.

(210) 518784 (220) 2020 09 24
(731) COMERCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HowSmart - Sprytne domy dla Ciebie. Twój 

sprytny sposób na budowę nowoczesnego 
i energooszczędnego domu

(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji bu-
dowlanych, 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi 
związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze 
w budownictwie.

(210) 518787 (220) 2020 09 24
(731) COMERCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HowSmart - Budujemy domy na zgłoszenie
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji bu-
dowlanych, 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi 
związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze 
w budownictwie.

(210) 518807 (220) 2020 09 25
(731) INTER-ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Urzut
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) onof

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia, aparatura i przyrządy elektryczne, 
urządzenia, aparatura i przyrządy elektryczne do kontro-
li i pomiarów, instalacje elektryczne i części instalacji elek-
trycznych, przewody, przełączniki, wtyczki, gniazdka, złącza, 
regulatory, przetworniki, sterowniki, transformatory, 11 urzą-
dzenia, aparatura, przyrządy, źródła światła i sprzęt do oświe-
tlania, urządzenia, instalacje i części instalacji do oświetlania, 
lampy elektryczne, 35 usługi promocji i reklamy, doradztwo 
i ekspertyzy w celach handlowych, organizowanie wystaw 
i pokazów towarów, usługi handlu hurtowego i detalicznego 
artykułami oświetleniowymi i elektrycznymi, administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.

(210) 518832 (220) 2020 09 25
(731) STOMA TOMASZ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WE WNĘTRZU

(531) 17.02.01, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 42 projektowanie wnętrz budynków.

(210) 518839 (220) 2020 09 28
(731) DUBIEL RADZISŁAW WWW.BIELIZNAPOLSKA.PL 

STUDIO BRAFITTINGU, Jadwisin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bieliznapolska.plprofesjonalny dobór biustonosza

(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.02, 
26.11.09, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 bielizna, bielizna ciążowa, bielizna [część 
garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla nie-
mowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bielizna 
nocna, bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby], 
bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna 
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wchłaniająca pot, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorse-
ciarskie], bokserki damskie [bielizna], body [bielizna], ciążowa 
bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi 
nogawkami], damska bielizna, długa bielizna, gorsety [bieli-
zna], gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], jednoczęścio-
wa bielizna damska [body połączone z rajstopami], męska 
bielizna jednoczęściowa, pasy elastyczne wyszczuplające 
[bielizna], połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], 
suspensorium [bielizna osobista].

(210) 518848 (220) 2020 09 29
(731) DZIADOSZ KRZYSZTOF, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SubSoleLAB

(531) 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowa-
nia słonecznego na energię elektryczną, 12 pojazdy elek-
tryczne.

(210) 518850 (220) 2020 09 29
(731) RUSZKOWSKI WIESŁAW, Nürtingen, DE
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.03.01, 27.05.21, 27.05.17
(510), (511) 18 plecaki sportowe, torby sportowe, 25 czap-
ki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy 
sportowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, buty te-
nisowe [obuwie sportowe], buty treningowe [obuwie spor-
towe], buty sportowe, odzież sportowa, stroje sportowe,  
28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do sportów rakietowych, 
piłki sportowe, piłki sportowe nadmuchiwane, piłki jako sprzęt 
sportowy, siatki do celów sportowych, siatki do sportów, siat-
ki do sportowych gier piłkowych, słupki do siatek tenisowych 
[sprzęt sportowy], sprzęt sportowy, 32 napoje dla sportow-
ców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 35 pro-
mowanie towarów i usług w drodze sponsorowania między-
narodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych.

(210) 518857 (220) 2020 09 28
(731) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla ogrodnictwa, kom-
posty, nawozy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne 
wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowy-
wania lub transportu, 7 mechaniczne narzędzia rolnicze, 

8 ręczne narzędzia rolnicze, sztućce, 9  urządzenia i przy-
rządy naukowe, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 15 przy-
rządy muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 
muzycznych, batuty dyrygenckie, 16 papier i karton, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne 
i biurowe, znaczki pocztowe, materiały dla artystów, pędzle 
do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjąt-
kiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, 
matryce drukarskie, 18  walizki i torby, 19 pomniki niemeta-
lowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemeta-
lowe, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego wyroby szklane, porcelanowe, ceramiczne, 22  
markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, torby 
do transportu, materiały do obicia, do wyściełania i wypeł-
niania, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze 
i ich zamienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna 
stołowa i pościelowa, zasłony, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 27 dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum, 
draperie ścienne, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 
32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazo-
wane, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 reklama, 
prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, 41  nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43  
tymczasowe zakwaterowanie, 44  usługi w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa.

(210) 518865 (220) 2020 09 28
(731) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dwór Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich 

w Lusławicach
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla ogrodnictwa, kompo-
sty, nawozy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby 
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub trans-
portu, 7 narzędzia rolnicze, 8 sztućce, 9 urządzenia i przyrządy 
naukowe, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, 15 przyrządy muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty 
dyrygenckie, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie- artykuły piśmienne i biurowe, znaczki pocztowe, 
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisa-
nia i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcion-
ki drukarskie, matryce drukarskie, 18 walizki i torby, 19 pomniki 
niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki nie-
metalowe, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodar-
stwa domowego wyroby szklane, porcelanowe, ceramiczne, 
22 markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, torby 
do transportu, materiały do obicia, do wyściełania i wypełniania, 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamien-
niki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i poście-
lowa, zasłony, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 27 dywany, 
chodniki, maty i słomianki, linoleum, draperie ścienne, 28 gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy, 32 piwo, napoje bezalkoholo-
we, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe z wyjąt-
kiem piwa, 35 reklama, prace biurowe, administrowanie działal-
nością gospodarczą, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kul-
turalna, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa.
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(210) 518866 (220) 2020 09 28
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella Q PANTY

(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 24.07.23
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.

(210) 518875 (220) 2020 09 29
(731) ITERATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.03
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, badania 
biznesowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, obrób-
ka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymaliza-
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizo-
wanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, produkcja filmów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunika-
tów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekru-
tacja personelu, rekrutacja personelu informatycznego, spo-
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, statystyczne zestawienia, zestawienia staty-
styczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlo-
wych], systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 

usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce administrowania technologią informacyjną, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komuni-
kacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi marketingo-
we świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promo-
cyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kana-
łów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-
wania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pu-
blic relations, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi 
relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, handlo-
we wyceny, wyceny handlowe, wypożyczanie wyposażenia 
biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie rekla-
my graficznej, 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, badania dotyczące technologii telekomunikacyj-
nych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, badania i doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i opracowywania oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom-
puterowego, dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowa-
nia kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control  
as a Service], aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, doradztwo techniczne związane z instala-
cją i konserwacją oprogramowania komputerowego, do-
radztwo związane z konserwacją oprogramowania kompu-
terowego, instalacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja, 
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kom-
puterowego dla systemów komputerowych, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, naprawa [konserwacja, 
aktualizacja] oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowa-
nia komputerowego i baz danych, opracowywanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie 
i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz da-
nych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktu-
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alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, 
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, 
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania kom-
puterowego, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, kontrola i testowanie jakości, kontrola jako-
ści, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości w zakre-
sie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych 
i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, do-
radztwo związane z odzyskiwaniem danych komputero-
wych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywa-
nie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
badania i opracowywanie projektów technicznych, opraco-
wywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci 
neuronowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do uczenia maszynowego, platformy 
do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy 
do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platfor-
ma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowa-
nia do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wi-
deo i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS], prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, doradztwo specjalistyczne związane z programowa-
niem komputerowym, doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, programowanie animacji 
komputerowych, programowanie komputerów, programo-
wanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych 
pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie kom-
puterów do drukowania kodów kreskowych, programowa-
nie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie 
komputerów i konserwacja programów komputerowych, 
programowanie komputerów i projektowanie oprogramo-
wania, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, 
programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, pro-
gramowanie komputerowe dla osób trzecich, programowa-
nie komputerowe w zakresie gier komputerowych, progra-
mowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programo-
wanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputero-
wych, programowanie komputerowe dla branży energe-
tycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania 
danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów 
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie 
oprogramowania do gier komputerowych, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, programowanie oprogramowania komputerowe-
go do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie 
tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania 
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania da-
nych, programowanie oprogramowania komputerowego 
do szacowania i obliczania danych, projektowanie, opraco-
wywanie i programowanie oprogramowania komputerowe-

go, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem 
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa tech-
nicznego związane z programowaniem komputerowym, 
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, projektowanie komputerów i oprogramowania 
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego do sterowania ter-
minalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego dla osób trzecich, projektowanie opro-
gramowania komputerowego na zamówienie, projektowa-
nie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania 
komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojaz-
dów, projektowanie i opracowywanie architektury oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do sterowania procesa-
mi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do przetwarzania tekstów, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do lo-
gistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-bizneso-
wych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do zarządzania bazami danych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do użytku z technologią medyczną, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sza-
cowania i obliczania danych, projektowanie i rozwój opro-
gramowania komputerowego, projektowanie i opracowy-
wanie systemów komputerowych, projektowanie systemów 
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji on-line, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie 
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii da-
nych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi ilustrowania 
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektowania 
graficznego wspomaganego komputerowo, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szy-
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frowania danych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowa-
nia danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektro-
nicznego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów www, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządza-
nia finansami, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego związanego z podróżowaniem.

(210) 518877 (220) 2020 09 29
(731) ŁESIUK MARIUSZ GUSLAVIA, Zagrodno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUSLAVIA

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.13, 01.03.12, 01.07.12, 06.01.01
(510), (511) 25 bluzki, bluzy z kapturem, duże luźne kaptury 
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, 
płaszcze damskie, płaszcze, płaszcze z bawełny, płaszcze zi-
mowe, płaszcze ze skóry owczej, spódnice, sukienki damskie, 
swetry, wiatrówki, tuniki.

(210) 518896 (220) 2020 09 28
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Way bella PANTY

(531) 27.05.01, 26.05.04, 26.05.11, 26.05.18, 24.07.23
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.

(210) 518948 (220) 2020 09 30
(731) Skinfood co., ltd., Miyang-myeon Anseong-si, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNE MEILLEURE PEAU PAR LA NOURRITURE 1957

(531) 04.01.02, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szminki, płyny do demakijażu, 
chusteczki nasączane preparatami do demakijażu, kremy 
do ciała, preparaty do oczyszczania skóry, pianka czyszcząca, 
kosmetyki do skóry, szampony nielecznicze, kredka do oczu, 
kosmetyczne maseczki do twarzy, preparaty do prania, kre-
my kosmetyczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne, olejki 
perfumeryjne do produkcji preparatów kosmetycznych, ma-
seczki kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, nielecznicze, 
pasta do zębów, perfumy, peelingi inne niż do użytku me-
dycznego, odżywki do włosów, mydło kosmetyczne, puder 
prasowany, wkłady do pudru, odżywki do paznokci, lakiery 
do paznokci, zmywacze do paznokci.

(210) 518949 (220) 2020 09 30
(731) Skinfood co., ltd., Miyang-myeon Anseong-si, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKINFOOD 1957

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szminki, płyny do demakijażu, 
chusteczki nasączane preparatami do demakijażu, kremy 
do ciała, preparaty do oczyszczania skóry, pianka czyszcząca, 
kosmetyki do skóry, szampony nielecznicze, kredka do oczu, 
kosmetyczne maseczki do twarzy, preparaty do prania, kre-
my kosmetyczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne, olejki 
perfumeryjne do produkcji preparatów kosmetycznych, ma-
seczki kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, nielecznicze, 
pasta do zębów, perfumy, peelingi inne niż do użytku me-
dycznego, odżywki do włosów, mydło kosmetyczne, puder 
prasowany, wkłady do pudru, zmywacze do paznokci, od-
żywki do paznokci, lakiery do paznokci.

(210) 518952 (220) 2020 09 30
(731) TELEMATICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e naviexpert pulse
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(531) 26.11.22, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, aplikacje do pobrania, urządzenia naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urzą-
dzenia detekcyjne, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, 
komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, urządzenia i przyrządy do celów moni-
torowania (inne niż do użytku medycznego), transpondery, 
przekaźniki, czujniki, odbiorniki, terminale komputerowe, 
komputery i oprogramowanie, wszystkie stanowiące części 
lub wyposażenie do systemów interwencji w nagłych sytu-
acjach, systemy interwencji w nagłych sytuacjach składające 
się ze wszystkich kombinacji wyżej wymienionych urządzeń, 
36 usługi ubezpieczeniowe, 39 usługi lokalizacji pojazdów, 
usługi transportowe, usługi monitorowania floty pojazdów 
dla celów logistycznych, badanie średnich prędkości na dro-
gach, udostępnianie informacji o ruchu drogowym, jego 
natężeniu oraz średnich prędkościach na drogach, sporzą-
dzanie analiz utrudnień transportowych, badanie ruchu 
pojazdów na drogach, 42 usługi naukowe i technologiczne, 
usługi projektowania, analizy systemów komputerowych, 
badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów na-
ukowo-technicznych, usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, usługi pisania oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie urządzeń lokalizacyjnych, organizo-
wanie pomocy drogowej, 45 świadczenie usług w zakre-
sie monitorowania alarmów, świadczenie usług w zakresie 
monitorowania w celu alarmowania w nagłych sytuacjach, 
świadczenie usług w zakresie alarmów monitorujących lub 
urządzeń zawiadamiających za pomocą zdalnego centrum 
monitoringu do wysyłania służb ratunkowych lub pogoto-
wia lub personelu ochrony lub do wysyłania pracowników 
opieki zdrowotnej lub do zawiadamiania osób trzecich, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne związane z wszystkimi wyżej wy-
mienionymi usługami.

(210) 518966 (220) 2020 10 01
(731) DOBOSZ MARIUSZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ClickLease

(531) 26.02.01, 26.02.12, 24.15.01, 24.15.11, 24.15.21, 26.11.01, 
26.11.08, 27.05.01

(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, finansowa-
nie leasingu samochodów, finansowanie zakupów leasingo-
wych samochodów, finansowanie zakupów na raty [leasing], 
finansowanie zakupów w formie leasingu, leasing finansowy, 
leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup leasingo-
wy, świadczenie finansowych usług leasingowych, udostęp-
nianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi udziela-
nia pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie 
finansowania zakupów na raty (leasing), detaliczne usługi fi-
nansowe, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe doty-
czące inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące podatków, 

doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finan-
sowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finanso-
we w zakresie podatków, finansowe (doradztwo -), finansowe 
i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe (informacje -), 
finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, finanso-
we usługi konsultingowe, gwarancje finansowe, gwarancje 
i poręczenia finansowe, informacje finansowe, indywidualne 
planowanie finansowe, inwestycje finansowe, obrót towara-
mi [usługi finansowe], planowanie finansowe, osobiste usługi 
finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, porady w za-
kresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finan-
sowej, pożyczki finansowe dla handlu, pożyczki finansowe 
na cele odnawiania domów, pozyskiwanie kapitału finanso-
wego, prognozy finansowe, skomputeryzowane usługi do-
radztwa finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, 
sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transakcje 
finansowe i monetarne, udzielanie informacji, konsultacji i po-
rad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowe, usługi 
finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące sprzeda-
ży mienia, usługi finansowe dotyczące własności nierucho-
mości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, 
usługi finansowe dotyczące inwestycji, usługi finansowe do-
tyczące zapewniania pożyczek, usługi finansowe dotyczące 
nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy 
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące udostępniania 
i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe, mianowicie regu-
lowanie długu, usługi finansowe i monetarne, usługi finanso-
we świadczone przez Internet, usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi fi-
nansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, 
usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, 
usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, usłu-
gi finansowe w zakresie punktowej oceny kredytowej, usługi 
finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finan-
sowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie ob-
ligacji, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi 
finansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finan-
sowe w zakresie akcji, usługi finansowe w zakresie pożyczek 
pieniężnych, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania fun-
duszy dla osób trzecich, usługi finansowe w zakresie obrotu 
akcjami, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, 
usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, 
usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, usługi 
finansowe związane z międzynarodowymi papierami warto-
ściowymi, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem 
papierów wartościowych, usługi finansowe związane z dzia-
łalnością gospodarczą, usługi finansowe związane z zakupem 
domu, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi 
finansowe związane z transportem towarów, usługi finanso-
we związane z mieniem, usługi finansowe związane z han-
dlem samochodowym, usługi finansowe związane z oszczę-
dzaniem, usługi finansowe związane z kupnem i handlem 
towarami, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, 
usługi finansowe związane z emeryturami, usługi informacji 
finansowej, usługi informacji finansowej dotyczące rynków 
papierów wartościowych, usługi informacji finansowej do-
starczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej 
bazy danych, usługi informacji finansowej dotyczące walut, 
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi informacyj-
ne dotyczące wycen działalności finansowej, usługi konsul-
tingu finansowego, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi 
planowania finansowego związane z projektami budowla-
nymi, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posia-
dania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa 
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finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
posiadania papierów wartościowych, usługi pośrednictwa 
w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje 
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 
usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubez-
pieczenia na życie, usługi w zakresie informacji finansowej 
związane z rynkami obligacji, usługi w zakresie obrotu finan-
sowego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi fi-
nansowe], usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi 
w zakresie wyceny finansowej, wyceny finansowe, wyceny fi-
nansowe dla celów ubezpieczenia, wyceny finansowe nieru-
chomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości 
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny fi-
nansowe nieruchomości, wyceny finansowe w związku z od-
powiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny i analizy finan-
sowe, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany 
walut, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie finansowe 
dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe funduszami, 
zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządza-
nie finansowe funduszami emerytalnymi, analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], refinansowanie 
kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecznych, 
pożyczki, usługi finansowania samochodów, finansowanie 
związane z samochodami.

(210) 518974 (220) 2020 09 30
(731) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowny)
(540) JAGODOWY CHRUŚNIAK
(510), (511) 31 świeże owoce.

(210) 518995 (220) 2020 10 01
(731) ACS INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Oświęcim

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLKER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 1 materiały filtracyjne [chemiczne, mineral-
ne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], tworzywa 
sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne nieprze-
tworzone, detergenty przeznaczone dla procesów produk-
cyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone 
dla przemysłu, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 2 po-
włoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników 
i tuszów, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, 4 energia elektryczna, 
smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa i materia-
ły oświetleniowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające.

(210) 518996 (220) 2020 10 02
(731) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvokazje

(531) 27.05.01, 29.01.13, 10.03.11, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych teleza-
kupów i zakupów domowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowa-
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów 
typu telezakupy, produkcja programów związanych z te-
lezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklama  
on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do celów reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, 38 komunikacja przez 
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub sa-
telitę, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie programów związanych 
z telezakupami, nadawanie telewizji kablowej, przesyłanie 
informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, przydzielanie dostępu 
do baz danych w Internecie, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, 
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za po-
mocą transmisji strumieniowej przez światową sieć kompu-
terową, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sa-
telitarna, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi 
poczty elektronicznej, usługi transmisji strumieniowej w za-
kresie treści wideo, audio i telewizji, wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, infor-
macja o rozrywce, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie dru-
ków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi 
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, 
usługi w zakresie kultury, usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze).

(210) 518997 (220) 2020 10 02
(731) STĘRZEWSKA ANNA NAUKA MARZEŃ, Piła
(540) (znak słowny)
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(540) PI RAZY DRZWI
(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 pobrania, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji teksto-
wych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 nauczanie 
i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), kursy szkoleniowe, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, edu-
kacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie 
materiałów multimedialnych on-line, publikowanie tekstów 
edukacyjnych, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość 
świadczone on-line, udzielanie informacji edukacyjnych on-
-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, organizacja webinariów.

(210) 519010 (220) 2020 10 02
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielone sąsiedztwo

(531) 01.03.17, 01.15.11, 05.01.03, 05.01.16, 06.19.16, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje drukowane, 
afisze, plakaty, ulotki, broszury, 36 usługi finansowe, udziela-
nie kredytów, usługi finansowania projektów dotyczących 
ekologii, ochrony środowiska naturalnego i oszczędności 
energii, usługi finansowania projektów dotyczących instalacji 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków, termomodernizacji budynków, wy-
miany pieców grzewczych, zakupu pojazdów elektrycznych, 
usługi finansowe w zakresie zakupu ekologicznych pojazdów, 
informacje finansowe, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów dotyczących ekologii, ochrony środowiska 
naturalnego i oszczędności energii, usługi w zakresie finan-
sowania pożyczek dotyczących ekologii, ochrony środowiska 
naturalnego i oszczędności energii, usługi w zakresie finan-
sowania pożyczek dotyczących ekologicznych technologii, 
doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, 42 doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie ekolo-
gii, doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji 
mających na uwadze ekologię, ochronę środowiska natural-
nego i oszczędności energii, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze i informacyjne w zakresie archi-
tektury i instalacji stosowanych w budownictwie, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakre-
sie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi do-
radztwa technicznego w zakresie instalacji fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ście-
ków, termomodernizacji budynków, wymiany pieców grzew-
czych, zakupu pojazdów elektrycznych.

(210) 519025 (220) 2020 10 01
(731) CUQUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUQUI  Q

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów 
jak: krem do twarzy, balsamy i serum do celów kosmetycz-
nych, masażery do twarzy, urządzenia do pielęgnacji twarzy 
i ciała, akcesoria do pielęgnacji twarzy i ciała, akcesoria i urzą-
dzenia do masażu twarzy i ciała, w tym elektroniczne.

(210) 519026 (220) 2020 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JÓZEFÓW PARK APARTAMENTY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 05.03.20, 26.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, agencje nieru-
chomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości i majątku, zarządzanie nieruchomościami, 
37 budownictwo, nadzór budowlany, budowa bloków 
mieszkalnych, budowa budynków wielorodzinnych, budow-
nictwo mieszkaniowe, nadzór budowlany, 42 opracowanie 
projektów technicznych, projektowanie budowlane.

(210) 519027 (220) 2020 10 02
(731) TABAK JOANNA, Woźniki
(540) (znak słowny)
(540) Tabak, muzeum i fabryka wadowickiej kremówki 

papieskiej w Dolinie Karpia
(510), (511) 41 muzea, muzea [usługi -] [wystawy], usługi 
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, 
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, warsz-
taty w celach szkoleniowych, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], 
szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie obchodzenia się 
z jedzeniem, szkolenia w zakresie odżywiania, 43 usługi do-
radcze związane z technikami pieczenia, usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze dotyczące żyw-
ności.

(210) 519044 (220) 2020 10 02
(731) KURKIEWICZ BARTOSZ F.H.U. BAKET, Skomielna Biała
(540) (znak słowny)
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(540) LOFTECO
(510), (511) 11 sufitowe lampy wiszące, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, zapalniczki i zapalarki, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie dekora-
cyjne na choinki, elektryczne oświetlenie światłowodowe, 
oświetlenie awaryjne, oświetlenie do montażu na ścia-
nie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie do zastosowa-
nia w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie kopułowe 
do mebli, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe 
LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświe-
tlenie solarne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe 
typu downlight, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogro-
dy, krajobrazy], oświetlenie zewnętrzne, wiszące oświetle-
nie fluorescencyjne, oświetlenie wystawowe, oświetlenie 
pulpitów na nuty, oświetlenie do celów wystawowych, 
oświetlenie dachowe [lampy], maszyny z oświetleniem 
LED, 19 drewno do wytwarzania przedmiotów użytku do-
mowego, drewno do majsterkowania, drewno na profile, 
drewno obrobione, drewno konstrukcyjne, drewno prze-
znaczone do obróbki, dekoracje wykonane z kamienia, 
drewno i sztuczne drewno, kamień, skała, glina i minerały, 
masy szpachlowe, alabastrowe szkło, bramki wejściowe ko-
łowrotowe, niemetalowe, cegły szklane, drewniane oścież-
nice drzwiowe, drewniane ramy okien, drewniane rolety 
zwijane do użytku zewnętrznego, drzwi drewniane, drzwi 
przesuwne, niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, 
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi wykonane z drew-
na do budynków, ekrany przeciw owadom (nie z metalu), 
futryny do drzwi (nie z metalu), japońskie ścianki przesuw-
ne z cienkiego papieru (shoji), obicia drzwi (niemetalowe), 
okiennice niemetalowe do okien, betonowe rzeźby, dzieła 
sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, figurki 
z betonu, figurki z kamienia, figurki z marmuru, figury mar-
murowe, figury z betonu, kamień na pomniki, kamienne 
rzeźby, latarnie kamienne [ozdoby ogrodowe z kamienia], 
kamienie pamiątkowe, ozdobne otynkowanie dekoracyjne, 
ozdoby wykonane z kamienia do sadzawek, ozdoby z ka-
mienia, ozdoby wykonane z marmuru do sadzawek, płyty 
z marmuru, popiersia z kamienia, popiersia z betonu, po-
sągi z kamienia, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, 
rozetki [ozdoby sufitowe] z materiałów niemetalowych, 
rzeźby kamienne, rzeźby niemetalowe, rzeźby z betonu, 
rzeźby z marmuru, statuetki z kamienia, betonu lub mar-
muru, statuy z betonu, statuy z marmuru, tablice wykonane 
z betonu, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, 
zwieńczenia elementów architektonicznych wykonane 
z materiałów niemetalowych.

(210) 519059 (220) 2020 10 02
(731) HARA MICHAŁ, Sandomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiekanki sandomierskie Od 2013

(531) 07.01.01, 25.03.01, 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 zapiekanki (żywność).

(210) 519063 (220) 2020 10 02
(731) HARA MICHAŁ, Sandomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiekanki sandomierskie

(531) 07.01.01, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zapiekanki (żywność).

(210) 519069 (220) 2020 10 02
(731) YAROVA INNA DOBRO & DOBRO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobro & dobro cafe

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsłu-
gowe, usługi restauracyjne, dekorowanie żywności.

(210) 519086 (220) 2020 10 02
(731) House of Prince A/S, Kopenhaga V, DK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iguana

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, 
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki 
do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papieroso-
wa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe 
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia 
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papie-
rosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, 
wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 519168 (220) 2020 10 06
(731) LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) CITOCARE
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport pacjentów, ak-
cje ratunkowe, usługi ratownicze, transport sanitarny, eskor-
towanie pacjentów podczas transportu, 41 organizowanie 
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i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, szkolenie w zakresie medycyny i farmacji, 42 bada-
nia bakteriologiczne, analizy chemiczne, badania laborato-
ryjne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, pro-
wadzenie badań i analiz dla celów medycznych, medyczne 
badania naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne 
i badania medyczne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, 
szpitale, przychodnie lekarskie, przychodnie specjalistycz-
ne, chirurgia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, 
domy dla rekonwalescentów, domy starców, hospicja, opieka 
medyczna i pielęgniarska, usługi położnicze, porady psycho-
logiczne, sanatoria, stomatologia, medyczne badania osób, 
pomoc medyczna, wypożyczanie sprzętu medycznego, 
ośrodki zdrowia.

(210) 519170 (220) 2020 10 06
(731) LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport pacjentów, ak-
cje ratunkowe, usługi ratownicze, transport sanitarny, eskor-
towanie pacjentów podczas transportu, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, szkolenie w zakresie medycyny i farmacji, 42 bada-
nia bakteriologiczne, analizy chemiczne, badania laborato-
ryjne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, pro-
wadzenie badań i analiz dla celów medycznych, medyczne 
badania naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne 
i badania medyczne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, 
szpitale, przychodnie lekarskie, przychodnie specjalistycz-
ne, chirurgia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, 
domy dla rekonwalescentów, domy starców, hospicja, opieka 
medyczna i pielęgniarska, usługi położnicze, porady psycho-
logiczne, sanatoria, stomatologia, medyczne badania osób, 
pomoc medyczna, wypożyczanie sprzętu medycznego, 
ośrodki zdrowia.

(210) 519242 (220) 2020 10 08
(731) BOSCARO MASSIMILIANO, Baniocha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMOLINO hand made pasta & pizza

(531) 07.01.13, 26.04.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 519249 (220) 2020 10 09
(731) DZIEWULSKI GRZEGORZ, Borowa Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMONT

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi montażowe rusztowań budowlanych.

(210) 519410 (220) 2020 10 12
(731) HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REDIN

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 519413 (220) 2020 10 12
(731) DŁUGOŁĘCKI JANUSZ ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW SZTUCZNYCH, Obrowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZPTS OBROWO

(531) 26.01.04, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie samoprzylegające z tworzyw sztucz-
nych rozciągliwe do paletyzacji, folie z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, 17 folie z celulozy regenerowanej, inne 
niż do pakowania, folie z tworzyw sztucznych nie do pako-
wania, folie metalowe izolacyjne, zabarwione folie przeciw-
odblaskowe do okien, folie z tworzyw sztucznych do stoso-
wania w rolnictwie, izolatory do przewodów elektrycznych, 
kształtki niemetalowe do rur elastycznych, kształtki niemeta-
lowe do rur sztywnych, niemetalowe osłony do rur, materiały 
zbrojeniowe niemetalowe do rur, materiały filtrujące z pół-
przetworzonych folii z tworzyw sztucznych, materiały filtra-
cyjne z półprzetworzonych pianek lub tworzyw sztucznych, 
przewody giętkie niemetalowe, taśmy izolacyjne, taśmy 
z tworzyw sztucznych w tym: lokalizacyjne, ostrzegawczo-
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-lokalizacyjne, ostrzegawcze, ostrzegawczo-odgradzające, 
taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego, me-
dycznego czy domowego, tworzywa sztuczne półprzetwo-
rzone, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budowlane 
materiały niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, pokrycia niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla 
budownictwa, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalo-
we, rury drenażowe niemetalowe, rury karbowane osłonowe 
niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, spustowe 
rury niemetalowe, sztywne rury niemetalowe dla budow-
nictwa., 20 zaciski niemetalowe do przewodów i rur, zaciski 
niemetalowe do kabli, 22 taśmy niemetalowe do owijania 
i związywania.

(210) 519421 (220) 2020 10 13
(731) GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny krusząco - mielące dla przemysłu 
wydobywczego, chemicznego, cementowego, papierni-
czego: kruszarki udarowe, kruszarki walcowo - szczękowe, 
kruszarki szczękowe, kruszarki stożkowe, kruszarki o pio-
nowej osi obrotu, dozowniki ślimakowe, odwadniacze kru-
szyw, granulatory, kruszarki młotkowe, gniotowniki do mi-
nerałów, cyklony odpyleniowe, kruszarki walcowe, młyny 
pneumatyczne - suszące, młyny kulowe, młyny prętowe, 
separatory statyczne i mechaniczne, podajniki, mieszal-
niki, przesiewacze rolkowe i tarczowe, koparki kołowo 
- frezowe, przesiewacze rusztowe wibracyjne, suszarki 
bębnowe, młyny rurowe, przenośniki członowo - płyto-
we, przenośniki kubełkowe, frezarki do kamienia, bębny 
korujące, traki wielopiłowe, podawacze ścierniwa, prasy 
próżniowe, łamarnie samojezdne, ładowarki kołowe, ma-
szyny i urządzenia do utylizacji odpadów komunalnych 
jak: sita, przenośniki nadawy, biostabilizator, oddzielacze 
przedmiotów twardych, przesiewacze wibracyjne, ma-
szyny i urządzenia do aktywnej ochrony środowiska jak: 
granulatory, rozdrabniacze, sortowniki, prażaki, systemy 
parkingowe: urządzenia parkingowe umożliwiające wielo-
poziomowe i wielopłaszczyznowe parkowanie pojazdów, 
ruchome rampy załadowcze, windy, podnośniki, przeno-
śniki, podajniki parkingowe - mechaniczne, elektryczne, 
pneumatyczne, 19 rękawy i śluzy uszczelniające do ramp 
i pomostów przeładunkowych, 35 doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, zarządzenie holdingiem, zarządza-
nie podmiotami gospodarczymi, 36 usługi developerskie, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo handlu 
i obrotu nieruchomościami, usługi organizacji i zarządza-
nia finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polega-
jących na budowie lub przygotowaniu obiektów budow-
lanych, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż detalicz-
na i hurtowa mieszkań, pośrednictwo kupna, sprzedaży 
i najmu obiektów budowlanych, wycena nieruchomości, 
wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, admini-

strowanie nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu 
i administrowaniu obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, pośrednictwo kredytowe, usługi finanso-
we, udzielanie pożyczek, 37 budownictwo, kompleksowe 
usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy, remonty, 
konserwacja, modernizacja obiektów, kompleksowa reali-
zacja inwestycji budowlanych, roboty instalacyjne, prace 
konserwatorskie, nadzór budowlany, nadzór techniczny, 
nadzór inwestorski, sporządzanie ekspertyz i opinii do-
tyczących nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu 
budowlanego, 42 usługi projektowe i architektoniczne 
w zakresie budownictwa, opracowania projektowe, urba-
nistyczne, ekspertyzy budowlane, nadzór budowlany, 
projektowanie wnętrz, usługi projektowo-konstrukcyjne 
w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu, budownic-
twa, górnictwa i ochrony środowiska, 43 hotele, usługi ho-
telarskie: prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, usługi 
gastronomiczne: prowadzenie barów, kawiarni, restaura-
cji, usługi cateringowe, zaopatrywanie w żywność.

(210) 519498 (220) 2020 10 15
(731) POWIERŻA ARKADIUSZ, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) Dywert
(510), (511) 37 budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych.

(210) 519527 (220) 2020 10 15
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONITORUS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 komputerowe aplikacje i programy sterują-
ce, systemy nadzoru stacji energetycznych, systemy za-
bezpieczeń i automatyk sieciowych, systemy telemecha-
niki rozproszonej, systemy telemechaniki skupionej, bazy 
danych, aplikacje i systemy do: zdalnego odczytu urzą-
dzeń pomiarowych oraz czujników i sensorów, do anali-
tyki danych pomiarowych, do zarządzania popytem i po-
dażą mediów energetycznych, do zarządzania efektyw-
nością wykorzystania energii i mediów energetycznych, 
do optymalizacji zużycia energii i mediów, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usłu-
gi konstruktorskie, usługi pomiarowe w zakresie liczników 
energii, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-
-pomiarowej, opracowanie programów komputerowych: 
projektowanie i rozwój oprogramowania: przemysłowa 
analiza i badanie usług.

(210) 519545 (220) 2020 10 14
(731) KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA NEO-ESTETIC, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY KREM
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(531) 19.03.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów z branży kosmetycznej pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej doty-
czącej sprzedaży tych towarów, używając środków teleko-
munikacji lub w sklepach stacjonarnych.

(210) 519560 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) GRAFMET
(510), (511) 17 uszczelnienia mechaniczne, pierścienie gra-
fitowo - metalowe, uszczelnienia grafitowo - metalowe, 
uszczelnienia dławnicowe, spoczynkowe i quasi spoczyn-
kowe.

(210) 519561 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOACTIV
(510), (511) 17 uszczelnienia spoczynkowe i quasi i spoczyn-
kowe zapobiegające przeciekom cieczy.

(210) 519562 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOBAR
(510), (511) 17 uszczelnienia bezazbestowe, uszczelnienia 
włóknisto - elastomerowe.

(210) 519563 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOFLON
(510), (511) 17 uszczelnienia teflonowe zapobiegające prze-
ciekom cieczy.

(210) 519564 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOGRAF
(510), (511) 17 uszczelnienia grafitowe zapobiegające prze-
ciekom cieczy.

(210) 519565 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOMET
(510), (511) 17 uszczelnienia metalowe zapobiegające prze-
ciekom cieczy.

(210) 519566 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOPAK
(510), (511) 17 uszczelnienia dławicowe zapobiegające 
przeciekom cieczy.

(210) 519569 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOSPIR
(510), (511) 17 uszczelnienia spiralne zapobiegające przecie-
kom cieczy.

(210) 519570 (220) 2020 10 15
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOTERM
(510), (511) 17 uszczelnienia z włókna szklanego i ceramicz-
nego.

(210) 519579 (220) 2020 10 16
(731) BERLIK PAWEŁ PERFEKT, Suchy Bór
(540) (znak słowny)
(540) FASTOR
(510), (511) 12 wózki transportowe.

(210) 519582 (220) 2020 10 16
(731) POROZUMIENIE RADIOWE PLUS SPÓŁKA 

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

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.12

(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje 
drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki 
i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, 
artykuły biurowe zawarte w tej klasie, 35 reklama i usługi 
reklamowe, przygotowanie materiałów reklamowych, wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi rozpo-
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wszechniania materiałów reklamowych, usługi agencji im-
presaryjnej, usługi agencji reklamowej, prowadzenie rekla-
my i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii publicz-
nej, opracowywanie i produkcja reklam prasowych, radio-
wych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i roz-
powszechnianie programów i materiałów reklamowych, 
informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie 
i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw 
handlowych lub reklamowych, ustalenie słuchalności audy-
cji radiowych i oglądalności audycji telewizyjnych, 38 roz-
powszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 
retransmisja programów, opracowywanie i przekazywanie 
wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, udzie-
lanie informacji o emisji radiowej, udostępnianie urządzeń 
łącznościowych drogą radiową, usługi emisji radiowej, 
telewizyjnej i kablowej, usługi komunikacji radiowej, tele-
fonicznej i telegraficznej, usługi łączności radiowej, 41 or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
rozrywka radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, 
produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, 
koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, udo-
stępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypoży-
czanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, 
organizowanie i rozpowszechnianie programów eduka-
cyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym 
za pośrednictwem Internetu, produkcja i montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, sporządzanie programu 
telewizyjnego i radiowego, realizacja transmisji radiowych, 
radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewizyjne usłu-
gi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych, 
produkcja radiowych programów rozrywkowych, świad-
czenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 
usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi pro-
dukcji radiowej, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, 
usługi w zakresie produkcji programów radiowych.

(210) 519634 (220) 2020 10 18
(731) WIECZOREK DOMINIKA LOVOLDO, Włodzimierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lovoldo

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, obroże, obroże dla kotów, obroże dla psów, obroże dla 
zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające infor-
macje medyczne, obroże dla zwierząt domowych, odzież 
dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt, odzież dla 
psów, okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwie-
rząt, osprzęt do uprzęży, parki (okrycia) dla psów, 25 części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież.

(210) 519651 (220) 2020 10 19
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)

(540) Bratex Smart Lock
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe, w sposób umożliwiający ich wygodne oglą-
danie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie 
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama następujących 
towarów: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy 
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dacho-
we, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe.

(210) 519652 (220) 2020 10 19
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) Bratex Edge Lock
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy 
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dacho-
we, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia da-
chowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 
metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe 
i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe, w spo-
sób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w skle-
pach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysył-
kowej, reklama następujących towarów: metalowe pokrycia 
dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 
metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe 
i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe.

(210) 519654 (220) 2020 10 19
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) Bratex Side Lock
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy 
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dacho-
we, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia da-
chowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 
metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe 
i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe, w spo-
sób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w skle-
pach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysył-
kowej, reklama następujących towarów: metalowe pokrycia 
dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 
metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe 
i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe.

(210) 519656 (220) 2020 10 19
(731) KACZMARCZYK TOMASZ TK-SPM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) „in touch...TICO”
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 519658 (220) 2020 10 19
(731) R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.11, 26.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie logistyki takie jak zarządza-
nie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kanałach 
dystrybucji, usługi obsługi klienta w zakresie przyjmowania 
reklamacji i zwrotów, outsourcing w zakresie usług logistycz-
nych, usługi pośrednictwa handlowego, 36 usługi pośred-
nictwa w zakresie ubezpieczeń w szczególności ubezpie-
czeń towarów oraz przesyłek, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeń, usługi finansowe oraz pośrednictwo w sprawach 
finansowych, 39 krajowy i międzynarodowy transport dro-
gowy, lotniczy i morski, logistyka, spedycja morska, lotnicza, 
drogowa, kolejowa, usługi w zakresie dostarczania towarów, 
dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji, fracht 
oraz pośrednictwo frachtowe, magazynowanie, dystrybucja 
towarów, konfekcjonowanie, pakowanie towarów, składo-
wanie, metkowanie do celów transportu, wynajmowanie 
magazynów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek, pośred-
nictwo w transporcie, usługi informacyjne w powyższym 
zakresie.

(210) 519660 (220) 2020 10 19
(731) LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEAN 3D
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje 
drukowane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki, broszury, 
podręczniki, papier do pisania, certyfikaty drukowane, pisaki, 
pióra żelowe, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane, 
papier, odbitki fotograficzne, kartki na notatki, 35 usługi w za-
kresie doradztwa, konsultacji i badań w zakresie działalności 
gospodarczej, reklama, marketing, doradztwo handlowe, do-
radztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie outsourcingu, 
analiza kosztów, analiza funkcjonowania firm, analiza rynku, 
dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, audyty, doradztwo związane z audytami, 41 szkolenia, 
usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkole-
niowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, 
doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji edukacyj-
nych, edukacja dorosłych, edukacja, informacja o edukacji, 
kongresy, organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, organizacja egzaminów 
edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów, organizowanie  
i/lub prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i/lub prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, organizowanie konkursów, organizowanie 
kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, 
produkcja filmów w celach edukacyjnych, przygotowanie 
prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie tekstów 
do publikacji, przygotowywanie programów szkoleniowych, 
publikacja broszur, publikacja czasopism internetowych, 
publikacja i edycja materiałów drukowanych, publikacja li-

teratury instruktażowej, publikowanie, certyfikacja nagród 
edukacyjnych i szkoleniowych, edukacja on-line, prowa-
dzenie kursów e-learningowych, udostępnianie materiałów 
edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o edukacji 
udostępniana on- line.

(210) 519672 (220) 2020 10 19
(731) MAPEI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) MAPEI RAZEM ZBUDUJEMY WSZYSTKO
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, 
preparaty chemiczne do celów naukowych, chemikalia sto-
sowane w fotografice, chemikalia stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, żywice sztuczne i syntetyczne, 
dyspersje tworzyw sztucznych, surowe tworzywa sztuczne 
w formie sproszkowanej, płynnej lub w formie pasty, nawo-
zy naturalne pochodzenia zwierzęcego i nawozy sztuczne, 
mieszaniny do gaszenia ognia, substancje hartujące, chemi-
kalia do lutowania, substancje chemiczne do konserwowa-
nia żywności, substancje garbujące, kleje do celów przemy-
słowych, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty 
zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego, płyny ha-
mulcowe, chemiczne dodatki do paliw silnikowych, prepara-
ty do nadawania nieprzepuszczalności cementowi, 2 farby, 
pokosty, lakiery, preparaty do barwienia żywności i napojów, 
preparaty zapobiegające korozji do konserwacji metali i sto-
pów metali oraz preparaty do konserwacji drewna, barwniki, 
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i metal 
sproszkowany dla malarzy i dekoratorów, 6 listwy ozdobne, 
profile, kształtowniki metalowe, 16 książki, słowniki, gazety, 
komiksy dla dzieci, komiksy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
broszury, ulotki, karty indeksowe, księgi zapisów i rejestry, pa-
pier, artykuły papierowe, karton, artykuły kartonowe, bibuła, 
papier do fotokopii, materiały introligatorskie, fotografie, 
artykuły piśmienne, preparaty klejące stosowane w biurze, 
kleje stosowane w biurze, materiały dla artystów, pędzle ma-
larskie, maszyny do pisania, zszywarki i prasy do zszywania 
do celów biurowych, zszywki, urządzenia do usuwania zszy-
wek, dziurkarki do celów biurowych, materiały instruktażowe 
i szkoleniowe, segregatory, obwoluty na luźne kartki do sto-
sowania w biurze, czcionki drukarskie, matryce, poduszki 
z tuszem do stempli, stemple, uchwyty do stempli, stemple 
z datownikiem, temperówki, sprzęt biurowy, materiały biuro-
we, pieczęcie biurowe, gumki do ścierania, taśmy przylepne 
do materiałów piśmiennych i/lub do celów domowych, ta-
śmy papierowe do maszyn liczących, obsadki do piór, pióra 
kulkowe, ołówki, pióra wieczne, kreda, spinacze, korektory 
do dokumentów, cyrkle do kreślenia, ekierki i linijki do kre-
ślenia, maszyny biurowe do kopertowania, koperty, papier 
do pisania, kalka maszynowa, noże do papieru, gilotynki 
biurowe, samoprzylepne naklejki reklamowe, plakaty, wizy-
tówki, terminarze, 17 gutaperka, kauczuk, balata i substytuty, 
wyroby z gutaperki i z gumy, takie jak wodoszczelne, parosz-
czelne i odporne na alkalia taśmy, mankiety, profile i narożni-
ki, arkusze z tworzyw sztucznych nie do pakowania, arkusze 
i pręty z tworzyw sztucznych, azbest, mika i produkty z miki, 
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły i izolacyjne, 
rury giętkie niemetalowe, izolatory elektryczne, termiczne 
i akustyczne, tkaniny izolacyjne, 19 materiały budowlane, 
kamień naturalny i sztuczny, cegły, płytki budowlane i da-
chówki, cement, wapno, zaprawa murarska, tynki i żwir, rury 
ceramiczne i cementowe, materiały do budowy dróg, asfalt, 
smoła i bitum, budynki przenośne, pomniki kamienne, komi-
ny, drewno budowlane półprzetworzone, drewno budowla-
ne, belki, deski, płyty - panele, fornir drewniany, sklejka, szkło 



Nr  ZT49/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

budowlane, tafle szklane, płytki szklane, spoiwa cementowe 
do płytek, materiałów na pokrycia podłóg oraz okładzin, pro-
dukty do sporządzania tynku.

(210) 519720 (220) 2020 10 20
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOVALVE
(510), (511) 42 testowanie zaworów bezpieczeństwa.

(210) 519744 (220) 2020 10 20
(731) DADELO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXFELD

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, części kon-
strukcyjne rowerów, ramy do rowerów, opony rowerowe, 
akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, akcesoria 
do rowerów do przewożenia napojów, kosze przystosowa-
ne do rowerów, sakwy rowerowe, torby rowerowe, uchwyty 
do bidonów rowerowych.

(210) 519754 (220) 2020 10 20
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczak ZAGRODOWY z Podlasia WOLNOROSNĄCY 

Z CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW Z DOSTĘPEM DO 
ZAGRODY WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA 
GMO

(531) 02.05.03, 02.05.21, 02.05.23, 03.07.03, 03.07.24, 03.07.26, 
06.07.25, 25.01.15, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 drób, kurczaki (Gallus Gallus), kurczaki całe, 
mięso, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, 
mięso drobiowe w elementach z kością i bez kości, mięso 
z kurczaka, mięso mielone z kurczaka, przetworzone produk-
ty mięsne z kurczaka, ekstrakty i przetwory z drobiu, kawałki 
kurczaka, świeże, schłodzone, patroszone, smażone, elemen-
ty kurczaka bez/lub z podrobami, podroby drobiowe: wątro-
ba, serce, żołądek, kurczęta świeże i mrożone, smażone, gril-
lowane, wędzone oraz ich tusze i części, kurczaki świeże oraz 
ich tusze i części w przyprawie, kurczaki świeże oraz ich tusze 
i części panierowane, kurczaki świeże nadziewane warzywa-
mi lub owocami w przyprawie, kurczaki świeże nadziewa-
ne kaszą, mięsem, mięsem kaczym i/lub indyczym, kurczak 
gotowany, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z kurczaka, 
galaretki mięsne, konserwy mięsne z kurcząt, konserwy dro-
biowo-warzywne, dania gotowe, w skład których wchodzą 
przede wszystkim kurczaki, ugotowane i mrożone posił-
ki składające się głównie z kurczaka, dania mięsne gotowe 
do spożycia z kurczaka, dania gotowe w postaci zupy z mię-
sem drobiowym, pasztet z kurczaka, wędliny podrobowe, 
wędliny z kurczaka, kiełbasy z kurczaka, szynka z fileta kur-
czaka, parówki z kurczaka, kabanosy z kurczaka, jaja, 30 da-
nia gotowe i wytrawne przekąski zawarte w tej klasie, mięso 
w cieście, mięso zapiekane w cieście, drób w cieście, kanapki 
z kurczakiem, placki z kurczakiem, wrapy z kurczakiem, kur-
czak w sosie, produkty spożywcze mrożone z zawartością 
drobiu, 31 żywe zwierzęta, drób żywy, żywe kurczęta, drób, 
kurczęta do celów hodowlanych, jaja wylęgowe, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu, takich towarów jak: drób, kurczaki (Gallus Gallus), 
kurczaki całe, mięso, ekstrakty mięsne, konserwowane, mro-
żone, suszone, mięso drobiowe w elementach z kością i bez 
kości, mięso z kurczaka, mięso mielone z kurczaka, przetwo-
rzone produkty mięsne z kurczaka, ekstrakty i przetwory 
z drobiu, kawałki kurczaka, świeże, schłodzone, patroszone, 
smażone, elementy kurczaka bez/lub z podrobami, podroby 
drobiowe: wątroba, serce, żołądek, kurczęta świeże i mro-
żone, smażone, grillowane, wędzone oraz ich tusze i części, 
kurczaki świeże oraz ich tusze i części w przyprawie, kurczaki 
świeże oraz ich tusze i części panierowane, kurczaki świeże 
nadziewane warzywami lub owocami w przyprawie, kurcza-
ki świeże nadziewane kaszą, mięsem, mięsem kaczym i/lub 
indyczym, kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa z kurczaka, galaretki mięsne, konserwy mięsne z kur-
cząt, konserwy drobiowo-warzywne, dania gotowe, w skład 
których wchodzą przede wszystkim kurczaki, ugotowane 
i mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, dania 
mięsne gotowe do spożycia z kurczaka, dania gotowe w po-
staci zupy z mięsem drobiowym, pasztet z kurczaka, wędliny 
podrobowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy z kurczaka, szynka 
z fileta kurczaka, parówki z kurczaka, kabanosy z kurczaka, 
jaja, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pocho-
dzenia rolno - spożywczego tak, aby umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w jak najlepszych warun-
kach, 40 prowadzenie uboju drobiu, kurcząt, przetwarzanie 
i konserwowanie mięsa z drobiu, kurcząt, 44 usługi hodowli 
drobiu, doradztwo związane z hodowlą drobiu.

(210) 519755 (220) 2020 10 20
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Kurczak ZAGRODOWY z Podlasia BIO ROŚNIE min. 
81 dni Z CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW DOSTĘP 
DO OTWARTEGO WYBIEGU WYPRODUKOWANO 
BEZ STOSOWANIA GMO ŻYWIONY PASZAMI 
EKOLOGICZNYMI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 06.07.25, 05.11.11, 05.01.03, 
05.01.05, 05.01.16, 03.07.03, 03.07.24, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 29 drób, kurczaki (Gallus Gallus), kurczaki całe, 
mięso, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, 
mięso drobiowe w elementach z kością i bez kości, mięso 
z kurczaka, mięso mielone z kurczaka, przetworzone produk-
ty mięsne z kurczaka, ekstrakty i przetwory z drobiu, kawałki 
kurczaka, świeże, schłodzone, patroszone, smażone, elemen-
ty kurczaka bez/lub z podrobami, podroby drobiowe: wą-
troba, serce, żołądek, kurczęta świeże i mrożone, smażone, 
grillowane, wędzone oraz ich tusze i części, kurczaki świeże 
oraz ich tusze i części w przyprawie, kurczaki świeże oraz 
ich tusze i części panierowane, kurczaki świeże nadziewane 
warzywami lub owocami w przyprawie, kurczaki świeże na-
dziewane kaszą, mięsem, mięsem kaczym i/lub indyczym, 
kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa 
z kurczaka, galaretki mięsne, konserwy mięsne z kurcząt, kon-
serwy drobiowo-warzywne, dania gotowe, w skład których 
wchodzą przede wszystkim kurczaki, ugotowane i mrożone 
posiłki składające się głównie z kurczaka, dania mięsne go-
towe do spożycia z kurczaka, dania gotowe w postaci zupy 
z mięsem drobiowym, pasztet z kurczaka, wędliny podro-
bowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy z kurczaka, szynka z fi-
leta kurczaka, parówki z kurczaka, kabanosy z kurczaka, jaja,  
30 dania gotowe i wytrawne przekąski zawarte w tej klasie, 
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, drób w cieście, 
kanapki z kurczakiem, placki z kurczakiem, wrapy z kurcza-
kiem, kurczak w sosie, produkty spożywcze mrożone z za-
wartością drobiu, 31 żywe zwierzęta, drób żywy, żywe kur-
częta, drób, kurczęta do celów hodowlanych, jaja wylęgowe, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, takich towarów jak: drób, kurczaki (Gallus 
Gallus), kurczaki całe, mięso, ekstrakty mięsne, konserwowa-
ne, mrożone, suszone, mięso drobiowe w elementach z ko-
ścią i bez kości, mięso z kurczaka, mięso mielone z kurczaka, 
przetworzone produkty mięsne z kurczaka, ekstrakty i prze-
twory z drobiu, kawałki kurczaka, świeże, schłodzone, patro-
szone, smażone, elementy kurczaka bez/lub z podrobami, 
podroby drobiowe: wątroba, serce, żołądek, kurczęta świe-
że i mrożone, smażone, grillowane, wędzone oraz ich tusze 

i części, kurczaki świeże oraz ich tusze i części w przyprawie, 
kurczaki świeże oraz ich tusze i części panierowane, kurczaki 
świeże nadziewane warzywami lub owocami w przyprawie, 
kurczaki świeże nadziewane kaszą, mięsem, mięsem kaczym 
i/lub indyczym, kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne 
na bazie mięsa z kurczaka, galaretki mięsne, konserwy mię-
sne z kurcząt, konserwy drobiowo-warzywne, dania gotowe, 
w skład których wchodzą przede wszystkim kurczaki, ugo-
towane i mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, 
dania mięsne gotowe do spożycia z kurczaka, dania gotowe 
w postaci zupy z mięsem drobiowym, pasztet z kurczaka, 
wędliny podrobowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy z kurczaka, 
szynka z fileta kurczaka, parówki z kurczaka, kabanosy z kur-
czaka, jaja, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
pochodzenia rolno - spożywczego tak, aby umożliwić kon-
sumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w jak najlepszych 
warunkach, 40 prowadzenie uboju drobiu, kurcząt, przetwa-
rzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, kurcząt, 44 usługi 
hodowli drobiu, doradztwo związane z hodowlą drobiu.

(210) 519756 (220) 2020 10 20
(731) FIRMA ERSBUT BEATA TATKA-PACUŁT I ERNEST 

PACUŁT SPÓŁKA JAWNA, Wysoka
(540) (znak słowny)
(540) Ersbut
(510), (511) 25 podeszwy zewnętrzne, podeszwy butów, 
podeszwy do obuwia, pośrednie warstwy podeszwy, pode-
szwy do naprawy obuwia, podeszwy do pantofli domowych, 
wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucz-
nych, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obu-
wie pasowe], obuwie robocze, obuwie codzienne, obuwie 
gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie sportowe, obu-
wie rekreacyjne, wkładki [obuwie], wierzchy obuwia, obuwie 
przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, balerinki [obuwie], 
obuwie damskie, obuwie plażowe, obuwie codziennego 
użytku, wkładki do obuwia, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie dla dzieci, obuwie 
do celów rekreacji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie 
inne niż sportowe, obuwie męskie i damskie, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, buty dziecięce, buty sportowe, 
buty damskie, buty zimowe, buty skórzane, buty sznurowa-
ne, buty wsuwane, buty dla kobiet, buty do biegania, buty 
do kostki, buty za kostkę, buty na platformie, buty dla nie-
mowląt, buty na wysokim obcasie, sandały i buty plażowe, 
buty z ukrytym obcasem, buty na płaskim obcasie.

(210) 519762 (220) 2020 10 21
(731) WIĘCKOWSKA IWONA, Police
(540) (znak słowny)
(540) ComfyWear Boutique
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.

(210) 519780 (220) 2020 10 21
(731) ZIPP SKUTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) volteno LIFE ENERGY
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(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 miksery [maszyny], pralko-suszarki, maszyny 
do krojenia warzyw, wyciskarki soku, pralki, blendery elek-
tryczne do celów domowych, domowe elektryczne blendery, 
roboty kuchenne elektryczne, elektryczne roboty kuchenne, 
maszyny i roboty kuchenne elektryczne, elektryczne roboty 
kuchenne do użytku domowego, sokowirówki elektryczne, 
elektryczne sokowirówki, elektryczne maszynki do mięsa, 
elektronarzędzia, piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem 
elektrycznym, pilarki do drewna, kosiarki, piły elektryczne, piły 
silnikowe, piły taśmowe, piły tarczowe, piły z napędem mecha-
nicznym, 8 piły ręczne, 9 ozonizatory [ozonatory], sygnalizacyj-
ne lampy, wyświetlacze z diodami LED, zasilacze sieciowe, aku-
mulatory, elektryczne, do pojazdów, elektroniczne zasilacze, 
zasilacze do smartfonów, konwertery prądowe, przetwornice 
jednotwornikowe, inwertery elektryczne, przemienniki [in-
wertery], anteny, wzmacniacze antenowe, satelity, dekodery, 
łączniki wtykowe, gniazda wtykowe do przedłużaczy telefo-
nicznych, końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych,  
11 tostery, elektryczne tostery, tostery do użytku domowe-
go [elektryczne], czajniki, domowe ekspresy do kawy [elek-
tryczne], domowe piekarniki, elektryczne lodówki [do użytku 
domowego], elektryczne kuchenki, elektryczne parowniki 
do ryżu, elektryczne opiekacze, filtry do kawy elektryczne, 
gofrownice, grill, frytownice, frytkownice, grille do gotowania, 
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, urządzenia do grillowania, 
urządzenia do pieczenia chleba, suszarki do włosów, czajni-
ki elektryczne, lampy LED, latarki LED, oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], oświetle-
niowe oprawy, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 
sufitowe, przemysłowe oprawy oświetleniowe, halogenowe 
oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, elektrycz-
ne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, oprawy do elektrycz-
nego oświetlania wnętrz, oprawy oświetleniowe do użytku 
handlowego, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, 
do pojazdów, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie zewnętrz-
ne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetle-
nie ścienne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie dekoracyj-
ne, oświetlenie nastrojowe LED, oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodar-
stwie domowym, elektryczne dekoracyjne kolorowe świateł-
ka, wentylatory wywiewne, wentylatory pokojowe, wentyla-
tory sufitowe, wentylatory dachowe, przenośne wentylatory 
elektryczne, wentylatory do systemów wentylacji, grzejnik 
elektryczny, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmentowe, 
grzejniki indukcyjne, domowe grzejniki, grzejniki olejowe, kli-
matyzatory, klimatyzatory pokojowe, induktory powietrza [kli-
matyzatory], przenośne urządzenia do klimatyzacji, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, nawilżacze, nawilżacze powietrza, nawilża-
cze z generatorem anionów, elektryczne nawilżacze do użyt-
ku domowego, dzbanki do filtrowania wody, butelki do filtracji 
wody sprzedawane puste, 20 meble ogrodowe, meble, stojaki 
i półki, wyroby stolarskie, 21 nieelektryczne pułapki na owady, 
elektryczne pułapki na owady, łapki na insekty, pułapki na mu-
chy [pułapki lub packi], pułapki na gryzonie, rozpylacze środ-
ków odstraszających komary podłączane do gniazdka, ultradź-
więkowe odstraszacze komarów, ultradźwiękowe urządzenia 
do odstraszania szkodników, urządzenia elektryczne do zabi-
jania owadów, wabienie i zabijanie owadów [elektryczne urzą-
dzenia do -], pułapki na szkodniki, pułapki na zwierzęta, ścierki, 
garnki, patelnie, talerze, zastawa stołowa, 22 hamaki, namioty, 
markizy, 28 huśtawki, dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych, trampoliny, namioty zabawkowe.

(210) 519790 (220) 2020 10 21
(731) AP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADEVA Pharma & Beauty

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy ko-
smetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, pre-
paraty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowa-
nia włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki 
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako 
kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błysz-
czyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bron-
zery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki 
do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne 
do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające 
do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki 
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski 
do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła 
w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], 
perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki 
eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk, olejki 
do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda koloń-
ska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, 
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszcza-
jące nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty 
do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, 
kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kre-
my, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, żele, płyny, mydła antybakteryjne, 
peelingi do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, pe-
elingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji 
rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji wło-
sów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki 
do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosme-
tyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosme-
tyczne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki 
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do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakie-
rów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, 
naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do ce-
lów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do maki-
jażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne 
do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum 
do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozo-
lu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po go-
leniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosme-
tyczne do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do sa-
moopalania, preparaty do opalania, preparaty przyspieszają-
ce opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opale-
nizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, pre-
paraty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [ko-
smetyki], preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pu-
meks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby per-
fumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów kosme-
tycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barw-
niki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], 
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzują-
ce, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzę-
sy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty 
odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, 
lakiery (środki do usuwania -), olejek lawendowy, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry 
[pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [ole-
jek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olej-
ki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do od-
barwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, aerozo-
le odtłuszczające, terpentyna do odtłuszczania, preparaty 
odtłuszczające do celów domowych, preparaty do odtłusz-
czania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
krochmal do ścierania, detergenty, preparaty do prania, pre-
paraty do kondycjonowania tkanin, środki zmiękczające 
do tkanin, preparaty do wybielania, preparaty do wywabia-
nia plam, proszki do ożywiania koloru tkanin, produkty 
do ręcznego prania odzieży i tekstyliów, krochmal pralniczy, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
środki do zmywania naczyń, środki do mycia rąk, ściereczki 
nasączone preparatami i substancjami czyszczącymi i pole-
rującymi, płyny do prania chemicznego, chusteczki antysta-
tyczne stosowane w suszarkach do prania, kulki do prania 
z detergentem, preparaty do prania chemicznego, środki 
ochronne do prania, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu 
leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i wło-
sów, mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, 
żele, kremy, biopestycydy do użytku domowego, preparaty 
do tępienia szkodników, herbicydy, fungicydy, biopestycydy 
rolnicze, środki biobójcze, 35 sprzedaż towarów takich jak: 
kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, ko-

smetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do styli-
zacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, la-
kiery do włosów, szampony, suche szampony, szampony dla 
zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, ko-
smetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, 
kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki 
[kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, prepara-
ty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyeli-
nery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kre-
my kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy 
kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające do skóry, toniki 
kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, my-
dła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki 
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toa-
letowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, 
olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do wło-
sów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty 
[środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone ko-
smetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pre-
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depi-
lacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, 
mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wy-
bielające, sody wybielające, sole do kąpieli do celów innych 
niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejka-
mi lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, pre-
paraty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, mlecz-
ka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, 
balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsa-
my i żele do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, 
żele, płyny, mydła antybakteryjne, peelingi do skóry, peelingi 
do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielę-
gnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji 
twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka 
do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, ma-
seczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski ko-
smetyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski ko-
smetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty 
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznok-
ciach, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznok-
ci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, prepara-
ty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twa-
rzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum 
do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, 
odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki za-
pachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, prepa-
raty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-
-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opa-
lania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przy-
spieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki 
do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze 
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do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwia-
cze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż 
do celów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdało-
wy, mydło migdałowe, mleczko migdałowe do celów ko-
smetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściąga-
jące do celów kosmetycznych, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów ko-
smetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, korund 
[materiał ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór, my-
dło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, 
ekstrakty kwiatowe [perfumy], płukanki do oczu, nie do ce-
lów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania 
[perfumy], preparaty odżywcze do włosów, henna [barwnik 
kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
olejek jaśminowy, lakiery (środki do usuwania -), olejek la-
wendowy, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki 
do konserwacji skóry [pasty], etui na szminkę, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, puder do twa-
rzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmy-
wacze do paznokci, olejki do perfum i zapachów, olejki toa-
letowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosmetycz-
ne, olejek różany, aerozole odtłuszczające, terpentyna do od-
tłuszczania, preparaty odtłuszczające do celów domowych, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach 
produkcyjnych, krochmal do ścierania, detergenty, preparaty 
do prania, preparaty do kondycjonowania tkanin, środki 
zmiękczające do tkanin, preparaty do wybielania, preparaty 
do wywabiania plam, proszki do ożywiania koloru tkanin, 
produkty do ręcznego prania odzieży i tekstyliów, krochmal 
pralniczy, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki do zmywania naczyń, środki do mycia rąk, 
ściereczki nasączone preparatami i substancjami czyszczą-
cymi i polerującymi, płyny do prania chemicznego, chus-
teczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, kul-
ki do prania z detergentem, preparaty do prania chemiczne-
go, środki ochronne do prania, preparaty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, 
ciała i włosów, mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, 
płyny, sole, żele, kremy, biopestycydy do użytku domowego, 
preparaty do tępienia szkodników, herbicydy, fungicydy, bio-
pestycydy rolnicze, środki biobójcze.

(210) 519816 (220) 2020 10 22
(731) KACZMAREK MAKSYMILIAN ECHO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINIMALIST

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 chusty, szale na głowę, czapki [nakrycia gło-
wy], kapelusze, kaptury [odzież], okrycia głowy z daszkiem, 
bielizna [część garderoby], biustonosze, bikini, bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe 
z kapturem, bluzy z kapturem, bokserki, bokserki damskie 
[bielizna], dzianina [odzież], dżinsy, garnitury, kąpielówki, 
koszule, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki 
[odzież], kurtki pikowane [odzież], majtki, odzież haftowana, 
odzież męska, damska i dziecięca, paski [odzież], paski skó-
rzane [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, skar-
petki, skarpetki męskie, slipy męskie, figi damskie, spodenki, 

spódnica-spodnie, spódnice, spodnie, spodnie do piżamy, 
spodnie dresowe, spodnie [nieformalne], spodnie od dresu, 
staniki sportowe, stringi, stroje plażowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, sukienki damskie, suknie wieczorowe, 
swetry [odzież], szaliki [odzież], szorty [odzież], t-shirty z krót-
kim rękawem, ubrania codzienne.

(210) 519823 (220) 2020 10 22
(731) KASZTELAN ŁUKASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYBIJ PIĄTAKA

(531) 26.01.05, 09.01.10, 02.09.17, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi kawiarni i stołówek, usługi restauracyj-
ne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi cateringowe, organizacja 
przyjęć [żywność i napoje].

(210) 519856 (220) 2020 10 23
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) si sinsay

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, aromaty, wyciągi z kwiatów (perfum), 
wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dez-
odoranty, mydła, mydła w płynie, olejki eteryczne, esencje 
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kremy kosme-
tyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleko 
kosmetyczne, tonik kosmetyczny, preparaty do demakijażu, 
pomadki, puder do makijażu, płyny do kąpieli.

(210) 519864 (220) 2020 10 23
(731) WODMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) (znak słowny)
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(540) WODMIAR
(510), (511) 9 czujniki ciepła [termostaty], mierniki ciepła, 
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do mo-
nitorowania zużycia ciepła, urządzenia do pomiaru energii 
cieplnej, wodomierze, oprogramowanie komputerowe sto-
sowane do zdalnego monitorowania liczników, regulatory 
termiczne [termostaty], regulatory termostatyczne, termo-
staty elektryczne, termostaty pokojowe, termostatyczne 
urządzenia sterujące, urządzenia do regulowania tempera-
tury [termostaty], urządzenia sterujące temperaturą, [termo-
staty], fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne mo-
duły słoneczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], moduły 
fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, oprogramowanie komputerowe 
do użytku w zdalnym odczycie liczników, 11 pompy ciepła, 
urządzenia do wykrywania temperatury [zawory termosta-
tyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia 
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory ter-
mostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kotły 
gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrze-
wania wody, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą 
wodę, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji 
grzewczych, kotły grzewcze, kotły wody gorącej, instalacje 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, armatura bezpieczeń-
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz prze-
wodów wodnych lub gazowych, armatura łazienkowa 
do kontroli wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca 
do urządzeń wodnych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz 
armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje i urządzenia sani-
tarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje 
sanitarne, zawory jako części instalacji sanitarnych, instalacje 
kanalizacyjne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
35 odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitar-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instala-
cjami sanitarnymi, 37 instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instala-
cji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, budowa 
instalacji wodociągowych, 42 projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych.

(210) 519867 (220) 2020 10 23
(731) WODMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODMIAR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 9 czujniki ciepła [termostaty], mierniki ciepła, 
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do mo-
nitorowania zużycia ciepła, urządzenia do pomiaru energii 
cieplnej, wodomierze, oprogramowanie komputerowe 
stosowane do zdalnego monitorowania liczników, opro-
gramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie 
liczników, regulatory termiczne [termostaty], regulatory ter-

mostatyczne, termostaty elektryczne, termostaty pokojowe, 
termostatyczne urządzenia sterujące, urządzenia do regulo-
wania temperatury [termostaty], urządzenia sterujące tem-
peraturą, [termostaty], fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
fotowoltaiczne moduły słoneczne, instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], moduły fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaicz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 pompy ciepła, 
urządzenia do wykrywania temperatury [zawory termosta-
tyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia 
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termo-
statyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kotły ga-
zowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrze-
wania wody, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą 
wodę, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji 
grzewczych, kotły grzewcze, kotły wody gorącej, instalacje 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, armatura bezpieczeń-
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz prze-
wodów wodnych lub gazowych, armatura łazienkowa 
do kontroli wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca 
do urządzeń wodnych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz 
armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje i urządzenia sani-
tarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje 
sanitarne, zawory jako części instalacji sanitarnych, instalacje 
kanalizacyjne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
35 odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitar-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instala-
cjami sanitarnymi, 37 instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instala-
cji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, budowa 
instalacji wodociągowych, 42 projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych.

(210) 519870 (220) 2020 10 22
(731) LE THANH HOA, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKRETY SADU GOSPODARSTWO SADOWNICZE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 24.17.02, 05.07.13, 27.01.06, 05.13.25
(510), (511) 29 owoce przetworzone, 31 owoce świeże, 
32 soki.

(210) 519890 (220) 2020 10 23
(731) PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PRACOVNIA LODY. CIASTA. DESERY.

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.06, 27.03.15
(510), (511) 30 wypieki, ciasta, torty, wyroby cukiernicze, 
schłodzone desery, desery lodowe, lody, lody wielosmako-
we, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [na bazie cze-
kolady], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
wypieki, ciasta, torty, wyroby cukiernicze, schłodzone dese-
ry, desery lodowe, lody, lody wielosmakowe, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, gotowe desery (wyroby 
piekarnicze), gotowe desery (na bazie czekolady).

(210) 519931 (220) 2020 10 26
(731) DUDEK WOJCIECH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Night Fantasy

(531) 02.09.01, 03.06.06, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 10 gadżety erotyczne, kulki dopochwowe, bę-
dące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, przyrządy 
do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
zabawki erotyczne, urządzenia związane z aktywnością 
seksualną, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z ak-
tywnością seksualną, sztuczne penisy [środki pomocnicze 
do stymulacji seksualnej dla dorosłych], środki pomocnicze 
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, przyrządy związane 
z aktywnością seksualną, korki analne, gumowe lalki [akce-
soria seksualne], elektryczne przyrządy do masażu, artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, 25 bielizna, bielizna 
[część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu 
body, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna noc-
na, bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby], bie-
lizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], body [bielizna], 
damska bielizna, gorsety [bielizna], gorsety [bielizna damska], 
halki [bielizna], jednoczęściowa bielizna damska [body połą-
czone z rajstopami], połączenie koszulki z majtkami [bielizna 
damska].

(210) 519936 (220) 2020 10 26
(731) MITRĘGA AGNIESZKA LEXPERIENCE, KANCELARIA 

RADCY PRAWNEGO, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) lexme
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo prawne 
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, mediacja [usługi praw-
ne], porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi dorad-

cze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], 
usługi informacji prawnej, usługi monitorowania prawnego, 
usługi prawne, usługi prawne dotyczące nabywania własno-
ści intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usłu-
gi prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, usługi prawne w dziedzinie imigracji, 
usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakre-
sie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur zwią-
zanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne 
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu 
wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarzą-
dzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania 
praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi prawne związane z rosz-
czeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usłu-
gi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, 
usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem 
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, 
teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wyko-
rzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane 
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane 
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane 
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne 
związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysło-
wej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją 
praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności intelektualnej, usługi prawne związane z wyko-
rzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcja-
mi filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi 
rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie alternatywnego 
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie do-
radztwa prawnego.

(210) 519943 (220) 2020 10 26
(731) CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) zimny flow & gurska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr, 
preparaty do produkcji napojów alkoholowych, preparaty 
alkoholowe do sporządzania napojów.

(210) 519944 (220) 2020 10 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowny)
(540) Owo
(510), (511) 3 środki i preparaty do czyszczenia naczyń, środ-
ki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni 
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, 
środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty 
do zmywarek, detergenty do zmywarek w postaci żelu, de-
tergenty do zmywania naczyń, płynne detergenty do zmy-
warek, mydło w płynie do mycia naczyń, proszek do zmywa-
rek, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki 
do zmywania naczyń, środki do płukania do zmywarek, ta-
bletki do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza 
stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty 
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do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, 
preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki 
do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa 
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domo-
wych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy 
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kana-
lizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, prepara-
ty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, 
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wy-
bielania, krochmal do prania, preparaty do prania do susza-
rek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, 
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej 
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących, 
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domo-
wy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezyn-
fekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty 
antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki 
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa 
i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, 
pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki 
sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory od-
każające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 519945 (220) 2020 10 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milove

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 

preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, proszki do prania, odplamiacze, dodatki do prania, 
kulki do prania z detergentem, zmiękczacze do tkanin, mydła 
do prania, środki do płukania do prania, preparaty do wybie-
lania, środki zmiękczające do tkanin, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących, 5 toaletowe środki sanitarne, 
detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające 
do wycierania powierzchni, odświeżacze zapachu do tkanin, 
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 519946 (220) 2020 10 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owo

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 środki i preparaty do czyszczenia naczyń, środ-
ki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni 
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, 
środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty 
do zmywarek, detergenty do zmywarek w postaci żelu, de-
tergenty do zmywania naczyń, płynne detergenty do zmy-
warek, mydło w płynie do mycia naczyń, proszek do zmywa-
rek, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki 
do zmywania naczyń, środki do płukania do zmywarek, ta-
bletki do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza 
stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty 
do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, 
preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki 
do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa 
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domo-
wych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy 
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kana-
lizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, prepara-
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ty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, 
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wy-
bielania, krochmal do prania, preparaty do prania do susza-
rek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, 
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej 
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących, 
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domo-
wy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezyn-
fekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty 
antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki 
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa 
i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, 
pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki 
sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory od-
każające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 519947 (220) 2020 10 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owo

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 środki i preparaty do czyszczenia naczyń, środ-
ki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni 
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, 
środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty 
do zmywarek, detergenty do zmywarek w postaci żelu, de-
tergenty do zmywania naczyń, płynne detergenty do zmy-
warek, mydło w płynie do mycia naczyń, proszek do zmywa-
rek, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki 
do zmywania naczyń, środki do płukania do zmywarek, ta-
bletki do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza 
stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty 
do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, 
preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki 
do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa 
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domo-
wych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy 
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kana-
lizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, prepara-
ty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, 
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wy-

bielania, krochmal do prania, preparaty do prania do susza-
rek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, 
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej 
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących, 
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domo-
wy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezyn-
fekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty 
antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki 
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa 
i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, 
pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki 
sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory od-
każające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 519948 (220) 2020 10 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) octagon

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, 
preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania ka-
mienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty 
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produk-
cyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwap-
niania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, 
preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zle-
wów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów 
i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, detergenty 
do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, 
woski samochodowe, środki do polerowania samochodów, 
szampony samochodowe, płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, preparaty do czyszczenia szkła i lu-
ster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, od-
plamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, prepa-
raty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania 
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty 
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszyst-
kie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe-
kujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na uży-
tek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, 
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobój-
cze, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów me-
dycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
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preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powie-
trza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomiesz-
czeń, odświeżacze do toalet.

(210) 519949 (220) 2020 10 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowny)
(540) Milove
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, proszki do prania, odplamiacze, dodatki do prania, 
kulki do prania z detergentem, zmiękczacze do tkanin, mydła 
do prania, środki do płukania do prania, preparaty do wybie-
lania, środki zmiękczające do tkanin, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących, 5 toaletowe środki sanitarne, 
detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające 
do wycierania powierzchni, odświeżacze zapachu do tkanin, 
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 519997 (220) 2020 10 27
(731) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN CERVISIA SPERO BROWAR ZAMKOWY CIESZYN 

W PIWIE ZAUFANIE

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
imitacja piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje 
na bazie piwa, aromatyzowane napoje gazowane, napo-
je energetyzujące, syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, koktajle bezalkoholowe, niegazo-
wane napoje bezalkoholowe.

(210) 520008 (220) 2020 10 27
(731) NIERODA DANIEL ALL READY, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MARTAR
(510), (511) 25 odzież.

(210) 520013 (220) 2020 10 28
(731) KOWALSKA DOROTA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patisserie pracownia tortów i deserów on time

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 08.01.16, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], 
bezy, biszkopty parzone (fagao), brownie [ciastka czekola-
dowe], bułeczki chrupkie, bułeczki z kremem, bułeczki z ro-
dzynkami z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, chrupiące 
ciastka z kremem (profiterole), churros [hiszpańskie pączki], 
ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane 
z czekoladowego biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta mrożone 
nadziewane mięsem i warzywami, ciasta na bazie pomarań-
czy, ciasta [słodkie lub słone], ciasta słodowe, ciasta w pole-
wie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta 
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem 
[cream pie], ciasta z melasą, ciasteczka, ciasteczka maślane, 
ciasteczka migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka 
czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka na patyku, ciastka 
owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku czekola-
dowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto migdałowe, 
ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o przedłu-
żonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli 
(monaka), ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, cienkie ciasto 
bazowe do tart, crème brûlées [przypalony krem], czeko-
ladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki, 
gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody do ciast, herbat-
niki, herbatniki czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki 
o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbat-
niki owsiane spożywcze, herbatniki petit-beurre, herbatniki 
słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie cze-
koladowej, herbatniki w połowie oblane polewą czekola-
dową, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające 
owoce, herbatniki zawierające składniki o smaku czekolado-
wym, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, holender-
ski piernik imbirowy (taai taai), jadalne wafle, kandyzowane 
ciastka z prażonego ryżu, kawałki ciast, kremy bawarskie, kru-
che ciastka (herbatniki), kruche ciastka maślane częściowo 
oblane polewą o smaku czekoladowym, kruche ciastka ma-
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ślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka maślane 
w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane 
z polewą czekoladową, kruche ciasto, kruche rurki (chińska 
przekąska), kurtoszkalacze [ciasta kominowe], lukrowane 
biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane ciasto, 
magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, ma-
karoniki [wyroby cukiernicze], mieszanki na ciastka, mrożo-
ne ciasta jogurtowe, mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby 
piekarnicze, muszelki z ciasta, naleśniki [cienkie], napoleonki, 
nieupieczone ciasto bez nadzienia, pączki, pasty czekola-
dowe, pierniczki, piernik, placki, placki [ciasta] z nadzieniem 
owocowym, placki z borówkami, płaty makaronu ryżowego 
[ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, 
podłużne biszkopty [ciastka], precle pokryte czekoladą, prec-
le polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, 
ptifurki [ciasteczka], puddingi bożonarodzeniowe [tradycyj-
na angielska potrawa], quiche, quiche [tarty], rogaliki, rożki 
do lodów, rurki waflowe [ciastka], sachima (chińskie ciastko), 
samosy, sernik, serniki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie 
drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbatniki do spożycia 
przez ludzi, smażone ciasteczka, smażone ciasteczka (karin-
toh), solone wyroby piekarnicze, spody do tarty, szarlotka, 
świeże placki [ciasta], tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub 
słone), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, 
tarty z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, torty tru-
skawkowe, vol-au-vents (danie z kuchni francuskiej z cia-
sta francuskiego z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły 
spożywcze], wafelki do lodów (w kształcie stożka), wafelki 
w polewie czekoladowej, wafle czekoladowe, wafle do po-
trawy monaka, warzywa w cieście, wyroby ciastkarskie na-
dziewane owocami, wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkarskie 
z makiem, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukierni-
cze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarni-
cze zawierające kremy, lody włoskie, lody wodne o smaku 
owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody 
z owocami, lody zawierające czekoladę, mrożone wyroby cu-
kiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające 
lody (affogato), owocowe lody, sorbety [lody], sorbety [lody 
wodne], wegańskie lody, lody, lody aromatyzowane alkoho-
lem, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na paty-
ku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody owo-
cowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, 
lody typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, 
43 dekorowanie ciast, lodziarnie, przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
restauracje oferujące dania na wynos, usługi w zakresie przy-
gotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi 
zaopatrzenia w napoje.

(210) 520014 (220) 2020 10 28
(731) KOWALSKA DOROTA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) DOROTA KOWALSKA CUKIERNIA NA CZASIE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], 
bezy, biszkopty parzone (fagao), brownie [ciastka czekoladowe], 
bułeczki chrupkie, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami 
z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, chrupiące ciastka z kre-
mem (profiterole), churros [hiszpańskie pączki], ciasta, ciasta 
czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego 
biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta [słodkie lub 
słone], ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta 

wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, 
ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z melasą, 
ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka migdałowe, ciastecz-
ka z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, 
ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w pole-
wie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, 
ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypie-
ki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione 
dżemem z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, 
cienkie ciasto bazowe do tart, crème brûlées [przypalony krem], 
czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, ekler-
ki, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody do ciast, herbatniki, 
herbatniki czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki o smaku 
owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki owsiane 
spożywcze, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe do spo-
życia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki 
w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki z polewą 
lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające 
składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spo-
życia przez ludzi, holenderski piernik imbirowy (taai taai), jadalne 
wafle, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, kawałki ciast, kre-
my bawarskie, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka maśla-
ne częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka 
maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka 
maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kruche rurki 
(chińska przekąska), kurtoszkalacze [ciasta kominowe], lukrowa-
ne biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane ciasto, 
magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], mieszanki na ciastka, mrożone ciasta 
jogurtowe, mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, 
muszelki z ciasta, naleśniki [cienkie], napoleonki, nieupieczone 
ciasto bez nadzienia, pączki, pasty czekoladowe, pierniczki, pier-
nik, placki, placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, placki z bo-
rówkami, płaty makaronu ryżowego [ciasto] na sajgonki, płaty 
makaronu ryżowego na sajgonki, podłużne biszkopty [ciastka], 
precle pokryte czekoladą, precle polane czekoladą, przekąski 
w postaci ciast owocowych, ptifurki [ciasteczka], puddingi bo-
żonarodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], quiche, quiche 
[tarty], rogaliki, rożki do lodów, rurki waflowe [ciastka], sachima 
(chińskie ciastko), samosy, sernik, serniki, słodkie bułeczki typu 
muffin, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbatniki 
do spożycia przez ludzi, smażone ciasteczka, smażone ciastecz-
ka (karintoh), solone wyroby piekarnicze, spody do tarty, szarlot-
ka, świeże placki [ciasta], tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub 
słone), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty 
z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe, 
vol-au-vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego 
z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły spożywcze], wafelki 
do lodów (w kształcie stożka), wafelki w polewie czekoladowej, 
wafle czekoladowe, wafle do potrawy monaka, warzywa w cie-
ście, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wiedeńskie wy-
pieki, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owo-
cami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierają-
ce owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wy-
roby piekarnicze zawierające kremy, lody, lody aromatyzowane 
alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], 
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na pa-
tyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody owo-
cowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody 
typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody wod-
ne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody włoskie, lody 
wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, owocowe lody, 
sorbety [lody], sorbety [lody wodne], wegańskie lody, 43 de-
korowanie ciast, lodziarnie, przygotowywanie i zaopatrywanie 
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w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje 
oferujące dania na wynos, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia  
w napoje.

(210) 520015 (220) 2020 10 28
(731) JĘDRAS PIOTR, Bugaj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jedmar CENTRUM NARZĘDZIOWE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalo-
we, strukturalne elementy budowlane, metalowe elementy 
usztywniające i wzmacniające konstrukcję, gwoździe, gwoź-
dzie bez główki [kołki ustalające] metalowe, gwoździe metalo-
we, gwoździe mocujące metalowe, metalowe wkręty docisko-
we, metalowe wkręty z oczkiem, metalowe wkręty do drewna, 
7 elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, elektryczne na-
rzędzia ręczne, elektrycznie napędzane zszywacze, zszywa-
cze elektryczne, zszywacze elektryczne, inne niż do użytku 
biurowego, zszywacze [inne niż do celów chirurgicznych lub 
biurowych], zszywacze [maszyny], zszywacze pistoletowe 
o napędzie elektrycznym, zszywacze pneumatyczne, sprę-
żarki powietrza, sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki [maszy-
ny], śrubowe sprężarki powietrzne, gwoździarki, gwoździarki 
elektryczne, gwoździarki pneumatyczne, 37 konserwacja 
pneumatycznych narzędzi ręcznych, naprawa lub konserwa-
cja maszyn i narzędzi do obróbki metali, naprawa narzędzi, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i narzędzi do obróbki metali, konserwacja i naprawa 
urządzeń ciśnieniowych, konserwacja urządzeń automatycz-
nych, naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń 
elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
budowlanych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych.

(210) 520036 (220) 2020 10 27
(731) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACNEROSE

(531) 26.01.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, krem do twarzy, maski kosmetyczne, płyny 
oczyszczające, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ze-
stawy kosmetyków, 5 preparaty do leczenia trądziku, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, kremy do trądziku [prepa-
raty farmaceutyczne], farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry.

(210) 520044 (220) 2020 10 28
(731) SOLUCH HUBERT INFOPOMIAR USŁUGI 

INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SurvGeo
(510), (511) 9 urządzenia mierzące, wykrywające, monitoru-
jące i kontrolujące, urządzenia nawigacyjne, naprowadzają-
ce, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urzą-
dzenia optyczne, wzmacniacze i korektory.

(210) 520045 (220) 2020 10 27
(731) RZYWUCKI WOJCIECH ICONY, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIASTECZKO BIEGACZY

(531) 06.07.04, 06.07.05, 02.09.19, 05.05.20, 27.05.01, 25.01.18
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, 41 sport 
(wypożyczanie sprzętu) [z wyjątkiem pojazdów], usługi 
trenerskie, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej].

(210) 520061 (220) 2020 10 27
(731) MIŁEK MARTYNA M-POLE, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FLY GRIP
(510), (511) 28 sprzęt sportowy.

(210) 520062 (220) 2020 10 27
(731) MIŁEK MARTYNA M-POLE, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FLYGRIP
(510), (511) 28 sprzęt sportowy.

(210) 520064 (220) 2020 10 27
(731) POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI MISTRZ
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(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 
27.05.02, 27.05.09, 27.05.17

(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bloki 
[artykuły papiernicze], broszury, czasopisma [periodyki], 
etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety z papie-
ru lub kartonu, gazety, identyfikatory [artykuły biurowe], 
kalendarze, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki (materiały 
piśmienne), notatniki (notesy), ołówki, periodyki [czaso-
pisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], podkładki 
na biurko, podręczniki [książki], przyrządy do pisania, publi-
kacje drukowane, segregatory na luźne kartki, teczki z no-
tatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, worecz-
ki] z papieru lub tworzyw sztucznych, zakładki do książek, 
25 bielizna wchłaniająca pot, buty narciarskie, buty sporto-
we, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, kombi-
nezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, odzież gimnastyczna, 
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pikowane 
kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, rękawice narciar-
skie, rękawiczki, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, 
35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych.

(210) 520070 (220) 2020 10 28
(731) KUROWSKI DANIEL, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan Spekter

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.13
(510), (511) 25 odzież.

(210) 520072 (220) 2020 10 27
(731) MODLIŃSKA MONIKA MEDICARDIA, Zabór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediCardia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.12, 
26.11.13, 26.11.22, 24.13.09

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
analizatorów automatycznych do ciał obcych w płynach 
ustrojowych [do użytku medycznego], usługi sprzeda-

ży detalicznej w zakresie analizatorów automatycznych 
do płynów ustrojowych [do celów medycznych], usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie aparatury do leczenia do-
legliwości płucnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie aparatury do radioterapii, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie aparatury do szczepienia, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie aparatury medycznej do leczenia chorób 
układu oddechowego, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie aparatury medycznej wspomagającej oddychanie, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie aparatury stosowa-
nej przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie aparatów ortopedycz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie aplikatorów 
bandaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie aplikato-
rów do leków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie apli-
katorów do preparatów antyseptycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie aplikatorów do preparatów antybak-
teryjnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie aplika-
torów do preparatów farmaceutycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie aplikatorów kropli do oczu, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie aplikatorów w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów ortopedycznych, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie aspiratorów do nosa, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie atomizerów do celów medycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie automatycznych 
przyrządów do separacji krwi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie automatycznych przyrządów do pobierania 
krwi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie cewników ser-
cowo-naczyniowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie cewników zewnętrznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie chirurgicznych przyborników na instrumenty, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie defibrylatorów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dializatorów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie igieł medycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie inhalatorów do użytku 
leczniczego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie inhala-
torów do użytku medycznego, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie inhalatorów medycznych, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie inhalatorów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie inhalatorów do celów medycznych [sprze-
dawane puste], usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
instrumentów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie masek terapeutycznych na twarz, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie masek z tlenem do użytku me-
dycznego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maszyn 
do dializ do użytku medycznego, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie stymulatorów serca, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie cewników sercowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie elektrod sercowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie wszczepialnych defibrylatorów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie defibrylatorów ze-
wnętrznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elek-
trody do defibrylacji sercowej, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie urządzeń do defibrylacji serca, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie respiratorów do celów medycz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie respiratorów 
do sztucznego oddychania, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie ambulansów, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie ambulansu z wyposażeniem, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie schodołazów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie odzieży medycznej, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie noszy transportowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie motoambulansów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów ratunkowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie plecaków ratunkowych.
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(210) 520085 (220) 2020 10 28
(731) PUCZKO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE BUILDEX, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buildex

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna następujących towarów: 
rusztowania, metalowe szalunki do betonu, ogrodzenia me-
talowe, ogrodzenia niemetalowe, fasady metalowe, fasady 
niemetalowe, beton, usługi handlu detalicznego w zakresie 
materiałów budowlanych, 37 wynajem rusztowań, wynajem 
narzędzi budowlanych, wypożyczanie maszyn budowlanych.

(210) 520114 (220) 2020 10 28
(731) WOTA PAWEŁ IN-MEDIA, Rokietnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-nocleg.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.05.01, 26.05.08

(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 520115 (220) 2020 10 29
(731) ALFA PRO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APS Alfa Pro Solutions

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.23, 
26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.11, 26.11.12

(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usłu-
gi przewozu, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, transport.

(210) 520117 (220) 2020 10 28
(731) RENTCARS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentCars pl wypożyczalnia samochodów

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01
(510), (511) 39 pojazdy (wypożyczanie).

(210) 520119 (220) 2020 10 28
(731) CLICK IT ! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUŹNO ręka MANICURE PEDICURE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi związane z analizą kosmetyczną, 
usługi związane z aromaterapią, usługi związane z chirur-
gią kosmetyczną, usługi związane z depilacją woskiem, 
usługi związane z dopinaniem włosów, usługi związane 
z doradztwem dotyczącym kosmetyków, usługi związa-
ne z doradztwem dotyczącym urody, usługi związane 
z doradztwem świadczonym za pośrednictwem interne-
tu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi związane 
z doradztwem w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi 
związane z doradztwem w zakresie urody, usługi związa-
ne z elektrolizą do celów kosmetycznych, usługi związane 
z elektrolizą kosmetyczną, usługi związane z elektrolizą ko-
smetyczną w celu usuwania owłosienia, usługi związane 
z fryzjerstwem, usługi związane z gabinetami pielęgnacji 
skóry, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody istot 
ludzkich, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody dla 
ludzi, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody, usługi 
związane z konsultacjami dotyczącymi kosmetyków, usługi 
związane z kosmetycznym usuwaniem laserem zbędnych 
włosów, usługi związane z laserowym usuwaniem grzyba 
palców nóg, usługi związane z laserowym zabiegiem ko-
smetycznym pajączków, usługi związane z leczeniem ko-
smetycznym grzyba palców nóg, usługi związane z mani-
cure, usługi związane z medyczną pielęgnacją stóp, usługi 
związane z męskimi salonami fryzjerskimi, usługi związane 
z myciem włosów szamponem, usługi związane z nakłada-
niem produktów kosmetycznych na twarz, usługi związane 
z nakładaniem produktów kosmetycznych na ciało, usługi 
związane z odbudową włosów, usługi związane z ozda-
bianiem ciała, usługi związane z pielęgnacją stóp, usługi 
związane z pielęgnacją urody, usługi związane z pielę-
gnacją urody dla ludzi, usługi związane z przekłuwaniem 
ciała, usługi związane z salonami fryzjerskimi, usługi zwią-
zane z salonami piękności, usługi związane z salonami ta-
tuażu, usługi związane ze ścinaniem włosów, usługi zwią-
zane ze stylizacją, układaniem włosów, usługi związane 
ze świadczeniem usług przez salony piękności, usługi zwią-
zane z udostępnianiem informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, usługi związane z udostępnianiem obiektów 
i sprzętu toaletowego, usługi związane z udostępnianiem 
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium, usługi zwią-
zane z udzielaniem informacji o urodzie, usługi związane 
z udzielaniem informacji związanych z usługami salonów 
piękności, usługi związane z chirurgią kosmetyczną i pla-
styczną, usługi związane z doradztwem w zakresie ko-
smetyków, usługi związane z doradztwem dotyczącym 
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi 
związane z doradztwem w zakresie makijażu i nakładania 
makijażu, usługi związane z doradztwem w zakresie ma-
kijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi związane 
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z farbowaniem brwi, usługi związane z farbowaniem rzęs, 
usługi związane z farbowaniem włosów, usługi związane 
z fryzjerstwem, usługi związane z koloryzacją brwi, usługi 
związane z koloryzacją rzęs, usługi konsultacyjne dotyczą-
ce pielęgnacji urody, usługi związane kosmetyką, usługi 
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi 
z zakresu kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi z zakre-
su kręcenia włosów, usługi z zakresu kształtowania brwi, 
usługi z zakresu laserowego usuwania owłosienia, usługi 
związane z manicure i pedicure, usługi związane z manicu-
re świadczone podczas wizyt domowych, usługi związane 
z masażem stóp, usługi związane z mikrodermabrazją, usłu-
gi związane z nitkowaniem brwi, usługi związane obcina-
niem włosów, usługi związane z opalaniem natryskowym 
dla ciała ludzkiego, usługi związane z pielęgnacją paznokci, 
usługi związane z pielęgnacją paznokci rąk, usługi związa-
ne z pielęgnacją stóp, usługi związane z pielęgnacją urody, 
w szczególności w zakresie rzęs, usługi z zakresu podkrę-
cania rzęs, usługi związanie z pedologią, usługi z zakresu 
przedłużania rzęs, usługi związane z rozjaśnianiem włosów, 
usługi związane z salonami fryzjerskimi, usługi związanie 
z salonami fryzjerskimi dla kobiet, usługi związane z salona-
mi fryzjersko-kosmetycznymi, usługi związane z salonami 
piękności, usługi związane z salonami pielęgnacji paznokci, 
usługi związane z tatuażem brwi, usługi związane z trwa-
łym podkręcaniem rzęs, usługi związane z trwałą ondulacją 
włosów, usługi związane z kolczykowaniem ciała (piercing), 
usługi związane z makijażem, usługi związane z makijażem 
permanentnym, usługi związane z ozdabianiem ciała, usłu-
gi związane z pielęgnacją skóry głowy, usługi związane 
z pielęgnacją twarzy, usługi związane z pielęgnacją skóry, 
usługi związane z pielęgnacją włosów, usługi związane 
z poradami kosmetycznymi, usługi związane z tatuażem, 
usługi związane z trwałym usuwaniem i redukcją owłosie-
nia, usługi związane z zabiegami upiększającymi, usługi 
związane z wizażem, usługi związane z woskowaniem cia-
ła ludzkiego, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi 
na twarz i ciało, usługi związane z uzupełnianiem włosów, 
usługi związane z wstrzykiwaniem kuracji wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, usługi związane z wynajmem 
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u łudzi, usługi zwią-
zane z wynajmem sprzętu do pielęgnacji skóry, usługi 
związane z wynajmem urządzeń medycznych, usługi zwią-
zane z wypożyczaniem instrumentów medycznych, usługi 
związane z wypożyczaniem maszyn i urządzeń do użytku 
w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, 
usługi związane z zabiegami depilacji, usługi związane 
z zabiegami kosmetycznymi, usługi związane z zabiegami 
kosmetycznymi dla ciała, usługi związane z zabiegami ko-
smetycznymi dla twarzy, usługi związane z zabiegami ko-
smetycznymi dla włosów.

(210) 520123 (220) 2020 10 28
(731) PACURA SYLWIA MISS QUOTE, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.06, 03.01.24
(510), (511) 14 biżuteria ze złota, biżuteria, bransoletki [biżute-
ria], pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], kolczyki, wyroby 
jubilerskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich.

(210) 520126 (220) 2020 10 29
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) VEGASA
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegeta-
riańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski 
wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, 
przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przecie-
ry 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 rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszan-
ki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mie-
szanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski 
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso 
gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone, suszone 
mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone [mię-
so siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, 
30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy [pro-
dukty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki 
z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, pud-
dingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pie-
roga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, 
ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem 
z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
miękkie precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przy-
prawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, 
sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty do przy-
gotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone 
wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe], kanapki z mięsem, 
mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaska-
mi, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby 
lub warzyw.

(210) 520127 (220) 2020 10 28
(731) PACURA SYLWIA MISS QUOTE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MISS QUOTE
(510), (511) 14 biżuteria ze złota, biżuteria, bransoletki [biżute-
ria], pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], kolczyki, wyroby 
jubilerskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich.

(210) 520143 (220) 2020 10 29
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Jack3d
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(210) 520154 (220) 2020 10 29
(731) MARIE BROCART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marie Brocart

(531) 26.15.25, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy samoopalające [kosmetyki], błysz-
czyki do ust [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do ma-
kijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kosmetyki do samoopalania, kosme-
tyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki 
do użytku osobistego, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmety-
ki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w for-
mie mleczek, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, 
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci cieni 
do powiek, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], 
kremy na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmety-
ki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosme-
tyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka 
do opalania [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawil-
żające kremy do skóry [kosmetyki], olejki blokujące promie-
niowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], 
olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], peelingi do twarzy 
[kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania 
skóry [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], 
preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty powleka-
jące usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust 
[kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], 
pudry w kamieniu [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmety-
ki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające przeciw 
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki wyszczupla-
jące [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, szminki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], toniki 
do twarzy [kosmetyki], toniki [kosmetyki], żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], żele po opa-
laniu [kosmetyki].

(210) 520158 (220) 2020 10 29
(731) MOŚCICKI DARIUSZ DPJ SYSTEM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DPJ
(510), (511) 42 usługi projektowania związane z inżynierią 
lądową i wodną.

(210) 520165 (220) 2020 10 30
(731) DEMBIŃSKA AGNIESZKA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) DEMAG CONSULTING
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, 
szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, kursy szko-
leniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, zapewnianie 
szkoleń on-line, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie semi-
nariów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkolenio-
wych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, 
42 audyt jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, analiza i ocena dotycząca projektowania 
produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania pro-
duktów, analiza opracowywania produktu, analiza projektu 
produktu, badania przemysłowe obiektów technicznych, 
badania środowiska, badanie jakości produktów, certyfikacja 
[kontrola jakości], certyfikacja usług edukacyjnych, doradz-
two techniczne dotyczące testowania, doradztwo w dzie-
dzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania 
jakości, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, kon-
trola artykułów spożywczych, kontrola i testowanie jakości, 
kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola 
jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kon-
trola jakości dotycząca higieny żywności, kontrola jakości 
surowców, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości 
usług, testowanie materiałów, nadzór i inspekcja techniczna, 
ocena jakości, ocena jakości produktów, ocena opracowy-
wania produktu, ocena projektu produktu, opracowywanie 
metod testowych, przegląd urządzeń, sprawdzanie jakości, 
testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów cer-
tyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i ocena to-
warów osób trzecich do celów certyfikacji, testy jakości, testy 
kontroli jakości, usługi testowania zgodności.

(210) 520170 (220) 2020 10 29
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto,  

Novo mesto, SI
(540) (znak słowny)
(540)  COROSWERA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 520171 (220) 2020 10 30
(731) KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK MARTA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mama mix

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
bezglutenowa mieszanka mąk bez zamienników glutenu, 
30 mąka spożywcza.
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(210) 520181 (220) 2020 10 30
(731) SZYMKOWIAK BARTOSZ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GreenU

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty toaletowe, środki toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, błysz-
czyki do ust [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kolorowe 
kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki, kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązują-
co-opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, 
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, 
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosme-
tyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do sto-
sowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku 
osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki nielecznicze, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze i preparaty to-
aletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci 
płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające 
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosme-
tyki zawierające pantenol, kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kre-
my do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy 
samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], 
maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki zwężające pory 
stosowane jako kosmetyki, mieszanki do rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], mleczka do opalania [kosmetyki], nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], odżyw-
ki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki do ciała 
[kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], 
olejki po opalaniu [kosmetyki], opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, papierowe ręczniki do rąk na-
sączone kosmetykami, paski do wybielania zębów nasączo-
ne preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], peelingi 
do twarzy [kosmetyki], perełki zawierające kosmetyki do ką-
pieli, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki 
[kosmetyki], płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 
płynne kremy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmety-
ki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy 
[kosmetyki], podkłady do paznokci [kosmetyki], preparaty 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry 
[kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], prepa-

raty zmiękczające [kosmetyki], produkty powlekające usta 
[kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], 
pudry w kamieniu [kosmetyki], serum łagodzące dla skóry 
[kosmetyk], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], 
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające 
[kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, szminki blokujące promieniowa-
nie słoneczne [kosmetyki], tipsy [kosmetyki], toniki do twa-
rzy [kosmetyki], toniki [kosmetyki], wymienne wkłady pudru 
do puderniczek [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmety-
ki], żele nawilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmety-
ki], zestawy kosmetyków, zmiękczający środek oczyszczający 
[kosmetyk], zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze 
lakieru do paznokci [kosmetyki], dezodoranty, dezodoran-
ty dla ludzi, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do użytku 
osobistego, dezodoranty do użytku osobistego, w postaci 
sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego [wyroby per-
fumeryjne], dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty 
przeciwpotne, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], 
dezodoranty w sprayu dla kobiet, olejek do kąpieli, aromaty 
[olejki eteryczne], aromatyczne olejki do kąpieli, aromatycz-
ne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, naturalne 
olejki do celów oczyszczających, nielecznicze olejki do rąk, 
nielecznicze olejki pod prysznic, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki do ciała, olejki do celów perfumeryjnych, olejki 
do ciała i twarzy, olejki do ciała w sprayu, olejki eteryczne 
do pielęgnacji skóry.

(210) 520193 (220) 2020 10 29
(731) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR  

EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) FRIZE
(510), (511) 1 produkty chemiczne do sporządzania pro-
duktów zapachowych, substancje chemiczne do użytku 
w produkcji kosmetyków zapachowych, wodne mieszaniny 
chemiczne, mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne 
do celów zapachowych, 3 olejki eteryczne, zmieszane olejki 
eteryczne, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, roślinne olejki eteryczne, aromatyczne olejki 
eteryczne, aromaty do żywności w postaci olejków eterycz-
nych, aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycz-
nych, 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 
papierosy kretek (goździkowe) do użytku medycznego, 
elektryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do ce-
lów medycznych, 16 papeteria zapachowa, papier zapacho-
wy, karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe, bibułka, bibuły, 
30 aromaty do żywności, aromaty do celów spożywczych, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, owocowe aro-
maty inne niż esencje, aromaty do napojów, aromaty do her-
baty, 34 papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytu-
ty tytoniu, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicz-
nych lub elektrycznych, pudełka na papierosy, wkłady (kar-
tridże) do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub 
elektrycznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, 
kartridże do papierosów elektronicznych, papierowe ustniki 
papierosowe z filtrami, papierosy beztytoniowe nie do ce-
lów medycznych, naboje do kartridżów do papierosów elek-
tronicznych, ustniki do papierosów, papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, płyny do elek-
tronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe 
artykuły dla palaczy, płyn do papierosów elektronicznych 
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[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślin-
ną, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty chemicz-
ne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, płyny (liquidy) do napełniania wkła-
dów (kartridży) papierosów elektronicznych lub elektrycz-
nych, waporyzatory osobiste, aromaty i płyny do elektrycz-
nych i elektronicznych papierosów, aromaty do napełniania 
wkładów do elektrycznych i elektronicznych papierosów, 
papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne papie-
rosy beztytoniowe, ampułki do beztytoniowych papierosów 
elektronicznych lub elektrycznych, papierosy elektroniczne 
lub elektryczne, filtry do papierosów, 35 usługi oferowania 
w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, 
w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych 
w drodze sprzedaży wysyłkowej papierosów elektrycz-
nych i elektronicznych, części zamiennych oraz akcesoriów 
do tych papierosów, w tym płynów (liquidów) do napełnia-
nia wkładów (kartridży), mieszanin i substancji chemicznych 
i organicznych do celów zapachowych, olejków eterycznych 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, aromatów 
do żywności w postaci olejków eterycznych, aromatów spo-
żywczych sporządzonych z olejków eterycznych, papieru 
zapachowego, karteczek, kartoników i bibułek zapacho-
wych, aromatów do żywności i do celów spożywczych, zio-
łowych aromatów do przyrządzania napojów, owocowych 
aromatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykuła-
mi do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami do stosowania z tytoniem.

(210) 520207 (220) 2020 10 30
(731) KALATA MATEUSZ MATBUD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATBUD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie 
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z mar-
ketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, 
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospo-
darowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 
organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i tech-
nologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowy-
mi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami 
wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usłu-
gi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finan-
sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprze-

daży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, do-
radztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nierucho-
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budow-
nictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo 
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w za-
rządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych 
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów 
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty 
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstruk-
cyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i bu-
rzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wy-
kopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie 
instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie 
instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwi-
gów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, 
wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrze-
wania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, 
instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i bu-
rzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, 
informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, projektowanie kon-
strukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowa-
nie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 520218 (220) 2020 10 31
(731) SEMONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, komputerowe bazy danych, dane 
zapisane elektronicznie z Internetu, dane zapisane elektro-
nicznie, zapisane pliki danych, urządzenia do rozpoznawania 
mowy, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia 
do pamiętania danych, urządzenia do przetwarzania sygna-
łów cyfrowych, urządzenia obrazujące do celów naukowych, 
urządzenia przechwytujące dane, urządzenia rozpoznające 
mowę, urządzenia do monitorowania, urządzenia do reje-
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strowania i nagrywania danych, analizatory obrazów,  
35 badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, usługi w zakresie badań dotyczących działalności go-
spodarczej, zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, przetwa-
rzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, obrób-
ka tekstów, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczą-
cych reklamowanych towarów i usług, skomputeryzowana 
edycja tekstów, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, automatyczne przetwarzanie 
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, 
gromadzenie danych [dla osób trzecich], gromadzenie i sys-
tematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach 
elektronicznych, gromadzenie i systematyzacja pisemnych 
komunikatów i danych, gromadzenie i systematyzowanie in-
formacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie 
informacji dla firm, gromadzenie informacji w rejestrach 
komputerowych, kompilacja i systematyzacja danych na po-
trzeby komputerowych baz danych, kompilacja informacji 
do komputerowych baz danych, kompilacja komputero-
wych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie 
do komputerowych baz danych, komputerowe przetwarza-
nie danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, opracowywanie informacji 
o firmie, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie da-
nych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
do celów działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, skomputeryzowane usługi w zakresie 
zarządzania bazami danych, skomputeryzowane zarządza-
nie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, 
sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działal-
ności gospodarczej, sporządzanie statystyk, systematyzowa-
nie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie 
komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, statystyczne badania rynkowe, 
statystyczne badania biznesowe, statystyczne zestawienia, 
udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, usłu-
gi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem da-
nych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, 
usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi 
obejmujące tworzenie danych statystycznych, usługi prze-
twarzania danych, usługi przetwarzania danych on-line, usłu-
gi przeglądu prasy, usługi przetwarzania danych w trybie 
on-line, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi w za-
kresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w za-
kresie wyszukiwania danych, usługi zarządzania bazami da-
nych, usługi zarządzania danymi, usługi zarządzania aktami, 
mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trzecich, 
usługi wprowadzania danych komputerowych, usługi wpro-
wadzania danych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, zarządzanie 
bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
zbieranie biznesowych danych statystycznych, zarządzanie 
przetwarzaniem danych, zestawianie danych w komputero-
wych bazach danych, weryfikacja przetwarzania danych, 
wprowadzanie i przetwarzanie danych, zbieranie danych do-
tyczących działalności gospodarczej, zestawienia statystycz-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-

we, badanie rynku, dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji marketingowej, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja marketingowa, marketing internetowy, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, planowa-
nie strategii marketingowych, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarzą-
dzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, po-
moc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsa-
mości korporacyjnej, profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań 
marketingowych, sporządzanie raportów do celów marke-
tingowych, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi marke-
tingowe, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsa-
mości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki  
(reklama i promocja), 38 przesyłanie danych za pośrednic-
twem środków elektronicznych, usługi cyfrowej transmisji 
danych audio i wideo, zapewnianie dostępu do elektronicz-
nych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, 
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, 
usługi przesyłu danych, usługi w zakresie elektronicznego 
przesyłania dokumentów, usługi w zakresie elektronicznej 
transmisji informacji, usługi w zakresie elektronicznej trans-
misji obrazów, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowa-
nia, usługi w zakresie projektowania, badania dotyczące 
technologii, badania i analizy naukowe, badania i opracowy-
wanie projektów technicznych, badania w dziedzinie me-
diów społecznościowych, doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, doradztwo w zakresie ba-
dań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań nauko-
wych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych 
z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwa-
nia, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, profesjo-
nalne doradztwo dotyczące technologii, publikowanie infor-
macji naukowych, udostępnianie informacji on-line w zakre-
sie badań technologicznych z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze 
dotyczące nauki, usługi doradztwa technicznego związane 
z programowaniem komputerowym, ocena wydajności 
przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, ocena wy-
dajności systemów komputerowych w oparciu o test wzor-
cowy, usługi doradcze dotyczące programów komputero-
wych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania kompu-
terowego, usługi doradcze i informacyjne w zakresie archi-
tektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi 
techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, hosting 
komputerowych baz danych, hosting skomputeryzowanych 
danych, plików, aplikacji i informacji, oferowanie tymczaso-
wego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-
-line do zarządzania danymi, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głę-
bokich sieci neuronowych, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, 
udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną in-
teligencją w sieciach danych, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowa-
nia jako usługi [SaaS], usługi oprogramowania jako usługi 
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[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszyno-
wego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, 
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, wypoży-
czanie oprogramowania do przetwarzania danych, wypoży-
czanie oprogramowania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, wypożyczanie programów do przetwarzania 
danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania ba-
zami danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, projektowa-
nie baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, 
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie systemów prze-
twarzania danych, usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, usługi projektowania systemów 
przetwarzania danych, usługi projektowania systemów kom-
puterowych, usługi projektowe związane z opracowywa-
niem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania in-
formacji, usługi związane z opracowywaniem baz danych.

(210) 520219 (220) 2020 10 31
(731) ROGALEWSKA NATALIIA  

NATALIIA ROGALEWSKA & NATELLA INNOVATION 
GROUP, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW YOU ACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety dla lu-
dzi, suplementy diety składające się z witamin, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawiera-
jące pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety z chlorelli, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, odżywcze suplementy diety.

(210) 520223 (220) 2020 11 01
(731) ŚWIGOŃ ADAM, ŚWIGOŃ TOMASZ TARTAK ŚWIGOŃ 

SPÓŁKA CYWILNA, Janków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOD LOOKING

(531) 27.05.01, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.13, 05.01.16, 05.01.21, 
26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, biurka, blaty 
[części mebli], blaty stołowe, garderoby, fotele, kołyski buja-
ne, komody, krzesła, kredensy, ławki, lustra i lusterka stojące, 

regały, stojaki, półki, stoliki, stoły, szafki, szafy, taborety, to-
aletki [meble], zestawy mebli, meble drewniane, drewnia-
ne półki i stojaki [meble], łóżka drewniane, stelaże do łóżek 
drewniane, obudowy drewniane [meble] do urządzeń i apa-
ratury elektrycznej, elementy meblowe, drewniane ramki 
na zdjęcia, drewniane ramy do obrazów, wieszaki na ubrania, 
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, deko-
racyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekora-
cyjne panele drewniane [meble], ozdoby ścienne z drewna, 
wyroby artystyczne wykonane z drewna, figurki z drewna, 
rzeźby drewniane, domki dla ptaków, budy dla zwierząt 
domowych, altany [meble], kwietniki [meble], donice drew-
niane w postaci skrzyń, skrzynie, skrzynie kratowe i palety, 
niemetalowe, drewniane pudła i pudełka do przechowywa-
nia, drewniane skrzynie, kasetki wykonane z drewna, kosze 
drewniane, pojemniki drewniane, wyroby stolarskie, 35 usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi in-
formacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, skomputeryzowane usługi w zakresie skła-
dania zamówień on-line, usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, w zakresie następujących towarów: oświetlenia i ele-
mentów oświetleniowych, mebli, akcesoriów meblowych, 
ramek do obrazów, wyrobów stolarskich.

(210) 520243 (220) 2020 10 30
(731) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR  

EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) FREEZE ORIGINAL
(510), (511) 1 produkty chemiczne do sporządzania pro-
duktów zapachowych, substancje chemiczne do użytku 
w produkcji kosmetyków zapachowych, wodne mie-
szaniny chemiczne, mieszaniny i substancje chemiczne 
i organiczne do celów zapachowych, 3 olejki eteryczne, 
zmieszane olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, roślinne olejki ete-
ryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 5 papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, papierosy kretek (goździko-
we) do użytku medycznego, elektryczne i elektroniczne 
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 16 pape-
teria zapachowa, papier zapachowy, karteczki, kartoniki 
i bibułki zapachowe, bibułka, bibuły, 30 aromaty do żyw-
ności, aromaty do celów spożywczych, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, owocowe aromaty inne niż 
esencje, aromaty do napojów, aromaty do herbaty, 34 pa-
pierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty tyto-
niu, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicznych 
lub elektrycznych, pudełka na papierosy, wkłady (kartri-
dże) do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub 
elektrycznych, kartomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartridże do papierosów elektronicznych, papie-
rowe ustniki papierosowe z filtrami, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, naboje do kartridżów do pa-
pierosów elektronicznych, ustniki do papierosów, papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania 
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wkładów do elektronicznych papierosów, papierosy, cy-
gara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, wkłady zawiera-
jące chemiczne substancje aromatyczne w płynie do pa-
pierosów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, płyny (liquidy) do napełniania wkładów (kar-
tridży) papierosów elektronicznych lub elektrycznych, 
waporyzatory osobiste, aromaty i płyny do elektrycznych 
i elektronicznych papierosów, aromaty do napełniania 
wkładów do elektrycznych i elektronicznych papierosów, 
papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne pa-
pierosy beztytoniowe, ampułki do beztytoniowych papie-
rosów elektronicznych lub elektrycznych, papierosy elek-
troniczne lub elektryczne, filtry do papierosów, 35 usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach in-
ternetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej papierosów 
elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych oraz 
akcesoriów do tych papierosów, w tym płynów (liguidów) 
do napełniania wkładów (kartridży), mieszanin i substan-
cji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, aromatów do żywności w postaci olejków 
eterycznych, aromatów spożywczych sporządzonych 
z olejków eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, 
kartoników i bibułek zapachowych, aromatów do żyw-
ności i do celów spożywczych, ziołowych aromatów 
do przyrządzania napojów, owocowych aromatów, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowa-
nia z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tyto-
niem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do stosowania z tytoniem.

(210) 520246 (220) 2020 10 30
(731) MURGLIN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-SPEDYCYJNE SPED-TRANS, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Q4ROAD SOLUTIONS EXPERTS
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów warto-
ściowych, dostawa towarów, fracht, fracht jako przewóz 
towarów, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, 
wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, prze-
wożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, 
składowanie towarów, transport, transport mebli, usługi 
transportu samochodami silnikowymi, wynajem samocho-
dów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych.

(210) 520250 (220) 2020 10 29
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda VEGAN SMOOTHIE
(510), (511) 3 kosmetyki kąpielowe, kosmetyki do pielęgna-
cji ciała.

(210) 520253 (220) 2020 11 02
(731) IMPULS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) impuls GROUP

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty sprzedające chłodnicze, uru-
chamiane monetami automaty sprzedające, automaty 
do sprzedaży, 11 elektryczne ekspresy do kawy, urządze-
nia wydające chłodne napoje [inne niż automaty sprze-
dające], 21 ekspresy do kawy, nieelektryczne, ciśnieniowe 
ekspresy do kawy, 35 usługi w zakresie sprzedaży bezpo-
średniej i poprzez sieć automatów następujących pro-
duktów: napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, słodycze, 
zimne przekąski, sałatki, kanapki, usługi prezentowania 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocji sprzedaży, reklamy, usługi udostępnianie auto-
matów sprzedających napoje gorące, napoje zimne oraz 
przekąski, usługi w zakresie wynajmowania przestrzeni 
reklamowych, usługi zarządzania w zakresie koncesjono-
wania towarów i usług, 37 usługi instalowania, serwisowa-
nia i utrzymania maszyn i urządzeń z napojami zimnymi, 
napojami gorącymi i przekąskami.

(210) 520255 (220) 2020 11 02
(731) SEKŚCIŃSKI MICHAŁ, Nowa Ukta
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cisza i Spokój Leśna Kuźnia Wypocznij na Mazurach

(531) 03.07.07, 14.07.02, 14.07.04, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01

(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu 
powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów sto-
łowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwatero-
wania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 520256 (220) 2020 11 02
(731) BIELA DAWID, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NOSTALGIA TWÓJ GÓRSKI AZYL

(531) 26.03.23, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi 
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi 
handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, 
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sklepów 
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycz-
nymi i pielęgnacyjnymi, 36 wynajem budynków, wynajem 
domów, wynajem mieszkań, wynajem nieruchomości, 
wynajem domów do wynajęcia, dzierżawa lub wynajem 
budynków, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
mieszkań, studio i pokoi, organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem.

(210) 520257 (220) 2020 11 02
(731) BIELA DAWID, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRANÓWA Z KUFLA

(531) 11.03.03, 26.03.23, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, reklama, reklama i marketing, 
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama biz-
nesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamowe, 
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej.

(210) 520260 (220) 2020 11 02
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 520267 (220) 2020 11 03
(731) ADAMSKA KATARZYNA, Biskupice Wielkopolskie
(540) (znak słowny)
(540) NAMAGNESOWANI
(510), (511) 9 książki audio, książki elektroniczne do po-
brania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej 
[do pobrania], edukacyjne materiały do pobrania, biuletyny 
elektroniczne do pobrania, e-booki, publikacje elektronicz-
ne, nagrania wideo, podcasty, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, słuchawki, futerały na słuchawki, głośni-
ki, 14 zegarki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, akcesoria do biżuterii, budziki, breloczki, 
16 książki, podręczniki, poradniki [podręczniki], publikacje 
drukowane, publikacje edukacyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalen-
darze, kalendarze z kartkami do wyrywania, notatniki [no-
tesy], notesy na zapiski, czyste dzienniki, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], afisze, plakaty, fotografie, ramki i stojaki 
do fotografii, 28 gry, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki, 
35 usługi reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hur-
towej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzeda-
ży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, 
następujących towarów: książki audio, książki elektroniczne 
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektro-
nicznej [do pobrania], edukacyjne materiały do pobrania, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, e-booki, publikacje 
elektroniczne, słuchawki, futerały na słuchawki, głośniki, ze-
garki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, akcesoria do biżuterii, budziki, breloczki, książki, 
podręczniki, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, 
publikacje edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, kalen-
darze z kartkami do wyrywania, notatniki [notesy], notesy 
na zapiski, czyste dzienniki, artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], afisze, plakaty, fotografie, ramki i stojaki do fotografii, 
gry, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki, 41 nauczanie 
i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, zapewnianie szkoleń 
on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi 
nauki na odległość świadczone on-line, udzielanie infor-
macji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów, 
seminaria, seminaria edukacyjne, coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching].

(210) 520276 (220) 2020 11 02
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń



Nr  ZT49/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-poletka

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów, pokazy towarów, produkcja filmów re-
klamowych, reklama, 41 produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna, usługi edukacyjne i instruktażowe, 
doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44 usługi 
w zakresie rolnictwa, rozsiewanie z powietrza lub powierzch-
ni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stoso-
wanych w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, 
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, uprawa roślin.

(210) 520330 (220) 2020 11 04
(731) FIGAT RAMONA EWANGELIZUJEMY - RAMONA FIGAT, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BŁOGOSŁAWIONA
(510), (511) 25 ubrania codzienne, body [odzież], jednoczę-
ściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, odzież, odzież 
ciążowa, odzież codzienna, odzież dla małych dzieci, odzież 
do spania, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież spor-
towa, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla niemowląt, 
odzież wierzchnia dla pań, pajacyki dla dzieci [odzież], opaski 
na głowę [odzież], opaski na szyję [części odzieży], śpioszki, 
pajacyki [odzież].

(210) 520338 (220) 2020 11 03
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK RUBIN

(531) 01.15.05, 26.04.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane 
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny 
węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy 
jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż 

hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla 
kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, 
działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządza-
nia, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontrahen-
tów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów 
i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie 
węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfek-
cjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 520339 (220) 2020 11 03
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK BLACK POWER

(531) 01.15.05, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane 
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny 
węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy 
jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż 
hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla 
kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, 
działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządza-
nia, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontrahen-
tów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów 
i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie 
węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfek-
cjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 520340 (220) 2020 11 03
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK GOLD

(531) 01.15.05, 26.04.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazo-
wane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 



82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT49/2020

pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, 
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednic-
twem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw ko-
palnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy 
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa 
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo han-
dlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 
39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamien-
nego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie 
węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka 
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 520358 (220) 2020 11 04
(731) PAWŁOŚ ŁUKASZ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) ErectoMan
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 520359 (220) 2020 11 04
(731) NIEDŹWIEDZIUK LIGIA, Kożanówka
(540) (znak słowny)
(540) OliwaiCzosnek.pl
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, dania gotowe i wytrawne przekąski, 43 oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, restauracje oferu-
jące dania na wynos, usługi barów i restauracji, usługi restau-
racyjne, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 520482 (220) 2020 11 06
(731) KOWALSKI KRZYSZTOF ASTRABIT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Astrabit
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy 
komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakre-
sie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów 
z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych rapor-
tów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związa-
nych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie 
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, po-
moc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii infor-
macyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integra-
cją systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie 
sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci kom-
puterowych stosujących różne środowiska oprogramowa-
nia, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarza-
nia danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa kompu-
terowego, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, anali-
zowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego 
w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, 
usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi 
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowe-
go, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej, 
odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych, ho-
sting komputerowych baz danych, usługi w zakresie aktuali-

zacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron interneto-
wych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie 
witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, 
tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzy-
mywanie witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia 
witryn internetowych, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, tworzenie, utrzymywanie i ada-
ptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktu-
alnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie 
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworze-
nie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, doradztwo 
związane z tworzeniem stron głównych i stron interneto-
wych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych 
z komputerowych dysków twardych, pisanie na zamówienie 
programów komputerowych, oprogramowania i kodu 
do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów 
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopa-
sowania i związanej, z nimi wizualizacji, zdalne administro-
wanie serwerem, doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w za-
kresie komputerów, usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, udzielanie informacji z zakresu programów kompu-
terowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów 
informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie technolo-
gii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania 
do platform informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, de-
szyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i da-
nych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożycza-
nia oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne 
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udziela-
nie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, udzielanie informacji on-line 
na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie 
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w za-
kresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie in-
formacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostęp-
nej on-line z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz 
danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opraco-
wywanie oprogramowania komputerowych baz danych, 
usługi związane z opracowywaniem baz danych, programo-
wanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wy-
pożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych, doradztwo w zakresie komputerowych programów 
baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego do baz danych, opracowywanie, aktualiza-
cja i konserwacja systemów oprogramowania komputero-
wego i baz danych, udostępnianie informacji on-line w za-
kresie badań technologicznych z komputerowej bazy da-
nych lub Internet, monitorowanie procesu w celu zapewnie-
nia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygna-
łów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów kom-
puterowych do celów bezpieczeństwa, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do użyt-
ku w aplikacjach do monitorowania nadawania, projektowa-
nie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, 
hosting stron internetowych, programowanie stron interne-
towych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja 
stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron 
internetowych, projektowanie komputerowych stron inter-
netowych, hosting spersonalizowanych stron interneto-
wych, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, hosting mobilnych stron internetowych, usługi utrzy-
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mywania stron internetowych, projektowanie i opracowy-
wanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych 
dla innych, hosting stron internetowych w Internecie, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testowa-
nia obciążenia stron internetowych, doradztwo w projekto-
waniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktu-
alizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradz-
two w zakresie projektowania stron głównych i stron interne-
towych, doradztwo związane z, tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie stron głównych i wi-
tryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron 
internetowych, usługi w zakresie hostingu stron interneto-
wych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron inter-
netowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych w celach rekla-
mowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych 
stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programo-
wanie stron internetowych, programowanie oprogramowa-
nia do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług on-line i Internetu, tworzenie i dostarczanie stron 
internetowych osobom trzecim, wynajem przestrzeni pa-
mięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting prze-
strzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, zarzą-
dzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron inter-
netowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych do telefonów komórkowych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do opraco-
wywania stron internetowych, doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opra-
cowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony internetowe, instalowanie stron internetowych 
w Internecie na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywa-
nie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, projekto-
wanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, projektowanie i wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, do-
starczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci 
do stron i treści internetowych, dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-

nictwem strony internetowej, doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu 
elektronicznego, planowanie, projektowanie i rozwój stron 
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting strony inter-
netowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, hosting strony internetowej w zakresie 
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, 
udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych 
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, pisa-
nie na zamówienie programów komputerowych, oprogra-
mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-li-
ne nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogra-
mowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej 
sieci komputerowej, tworzenie i projektowanie indeksów in-
formacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], konstrukcyjne projektowanie, 
usługi projektowania, tworzenie programów do przetwarza-
nia danych, tworzenie programów komputerowych, tworze-
nie stron elektronicznych, tworzenie programów kompute-
rowych do przetwarzania danych, tworzenie stron głównych 
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowa-
nia do blogów, tworzenie i utrzymywanie witryn interneto-
wych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów kom-
puterowych, tworzenie oprogramowania komputera, two-
rzenie witryn internetowych, projektowanie i tworzenie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie, two-
rzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie programów kontrolnych 
do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych, 
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego po-
miaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, 
pisanie oprogramowania komputerowego, instalacja opro-
gramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, powiela-
nie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie oprogramowania 
komputerowego, programowanie oprogramowania edu-
kacyjnego, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, ho-
sting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, programowanie opro-
gramowania do platform internetowych, hosting aplikacji 
mobilnych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

21

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 515575, 517280, 517507, 518857, 518865, 518995, 519672, 520193, 520243

2 509126, 517280, 518995, 519672

3 517202, 517219, 517758, 517759, 518127, 518431, 518948, 518949, 518995, 519790, 519856, 519944, 519945, 
519946, 519947, 519948, 519949, 520036, 520154, 520181, 520193, 520243, 520250

4 518995, 520338, 520339, 520340

5 517477, 517513, 517740, 517954, 517957, 517959, 517960, 518035, 518127, 518431, 518649, 518652, 518866, 
518896, 519410, 519790, 519944, 519945, 519946, 519947, 519948, 519949, 520036, 520143, 520170, 520171, 
520193, 520219, 520243, 520358

6 512877, 514193, 515175, 518133, 518857, 518865, 519651, 519652, 519654, 519672, 520015

7 459427, 515175, 518857, 518865, 519421, 519780, 520015, 520253

8 515175, 517118, 517283, 518857, 518865, 519780

9 459427, 511604, 512202, 515175, 516193, 516196, 516198, 517162, 517181, 517305, 517307, 517468, 517477, 
517811, 517812, 518074, 518075, 518560, 518630, 518650, 518659, 518807, 518848, 518857, 518865, 518952, 
518997, 519010, 519527, 519780, 519864, 519867, 520044, 520218, 520267

10 517219, 518127, 519931

11 459427, 517638, 517833, 518695, 518807, 519044, 519780, 519864, 519867, 520253

12 459427, 506222, 517475, 517476, 518848, 519579, 519744

13 518119

14 518313, 518315, 518857, 518865, 520123, 520127, 520267

15 518857, 518865

16 506325, 517466, 517503, 517638, 517811, 517812, 517833, 517946, 518075, 518150, 518560, 518659, 518857, 
518865, 519010, 519413, 519582, 519660, 519672, 520064, 520193, 520243, 520267

17 515575, 517280, 518995, 519413, 519560, 519561, 519562, 519563, 519564, 519565, 519566, 519569, 519570, 
519672

18 518313, 518315, 518850, 518857, 518865, 519634

19 512877, 513901, 514193, 517280, 518133, 518857, 518865, 519044, 519413, 519421, 519651, 519652, 519654, 
519672

20 513901, 517638, 518133, 518710, 518731, 518742, 518857, 518865, 519413, 519780, 520223

21 517638, 517996, 518857, 518865, 519780, 520253

22 512877, 518857, 518865, 519413, 519780

24 517996, 518731, 518857, 518865

25 512539, 514019, 515489, 517118, 517946, 518313, 518314, 518315, 518630, 518659, 518839, 518850, 518857, 
518865, 518877, 519634, 519656, 519756, 519762, 519816, 519931, 520008, 520064, 520070, 520330

27 517638, 517996, 518857, 518865

28 512854, 517118, 517202, 517466, 517638, 518659, 518710, 518850, 518857, 518865, 519780, 520061, 520062, 
520267

29 517507, 518776, 519059, 519063, 519754, 519755, 519870, 520126

30 517149, 517833, 517954, 517957, 517959, 517960, 518263, 518776, 519754, 519755, 519890, 520013, 520014, 
520126, 520171, 520193, 520243, 520359

31 517507, 517548, 518673, 518677, 518974, 519754, 519755, 519870

32 517311, 517833, 518308, 518675, 518850, 518857, 518865, 519870, 519997, 520260

33 517311, 518857, 518865, 519943, 520260
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34 517833, 519086, 520193, 520243

35 507472, 509996, 511604, 512202, 512877, 513901, 514193, 514404, 515489, 515575, 517181, 517202, 517283, 
517307, 517320, 517507, 517833, 517912, 517954, 517957, 517959, 517960, 517994, 518058, 518067, 518078, 
518089, 518133, 518150, 518305, 518314, 518436, 518469, 518560, 518586, 518657, 518695, 518742, 518783, 
518784, 518787, 518807, 518850, 518857, 518865, 518875, 518996, 519025, 519421, 519545, 519582, 519651, 
519652, 519654, 519658, 519660, 519754, 519755, 519790, 519864, 519867, 519890, 520045, 520064, 520072, 
520085, 520114, 520123, 520127, 520193, 520207, 520218, 520223, 520243, 520253, 520256, 520257, 520267, 
520276, 520338, 520339, 520340

36 514404, 517700, 517720, 518150, 518783, 518784, 518787, 518952, 518966, 519010, 519026, 519421, 519658, 
520207, 520256

37 509126, 513501, 514193, 514404, 516193, 516196, 516198, 516356, 516358, 516362, 517162, 518104, 518123, 
518133, 518435, 518695, 518783, 518784, 518787, 519026, 519249, 519421, 519498, 519864, 519867, 520015, 
520085, 520207, 520253

38 512202, 517305, 517466, 517468, 518996, 519582, 520218

39 512202, 513901, 517475, 517476, 517477, 517503, 517547, 518952, 519168, 519170, 519658, 520115, 520117, 
520246, 520338, 520339, 520340

40 516193, 516196, 516198, 516356, 516358, 516362, 517507, 518133, 518695, 519754, 519755, 520338, 520339, 
520340

41 507472, 512202, 512902, 514019, 517283, 517305, 517320, 517466, 517488, 517590, 517946, 517994, 518058, 
518078, 518089, 518150, 518305, 518470, 518560, 518586, 518630, 518657, 518659, 518725, 518857, 518865, 
518996, 518997, 519027, 519168, 519170, 519582, 519660, 520045, 520064, 520165, 520267, 520276

42 512202, 512877, 513501, 514404, 516356, 516358, 516362, 517162, 517181, 517307, 517466, 517468, 517811, 
517812, 518150, 518435, 518586, 518590, 518657, 518746, 518832, 518875, 518952, 519010, 519026, 519168, 
519170, 519421, 519527, 519720, 519864, 519867, 520158, 520165, 520207, 520218, 520482

43 517503, 517954, 517957, 517959, 517960, 517986, 518058, 518078, 518089, 518857, 518865, 519027, 519069, 
519242, 519421, 519823, 520013, 520014, 520255, 520359

44 511604, 512877, 517219, 517283, 517507, 517767, 518075, 518590, 518650, 518742, 518774, 518857, 518865, 
519168, 519170, 519754, 519755, 520119, 520276

45 515489, 517468, 518067, 518150, 518586, 518657, 518952, 519936



Znak
Numer  
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1 2
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1 2

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

COROSWERA 520170

„in touch...TICO” 519656

4Ink 509126

65 LAT TOTALIZATORA SPORTOWEGO 517466

AB AB STUDIO 518435

ACNEROSE 520036

ADEVA Pharma & Beauty 519790

ALDA PRZYSMAKI DLA ZWIERZĄT 517548

ALEJA GWIAZD 519582

ALLUX 512877

ALMONT 519249

AppStresser 518074

APS Alfa Pro Solutions 520115

Arboretum Krysztofa Pendereckiego  
w Lusławicach 518857

ARCHITEKT DUSZY 512902

arena design 517994

Astrabit 520482

AUDIOMEDIA 459427

AYURVITTA 517740

BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK BLACK POWER 520339

BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK GOLD 520340

BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK RUBIN 520338

bath lab BY MONDEX 517996

bella Q PANTY 518866

BEZPIECZNA FERMA CERTYFIKAT  
ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA ROLNA 517507

Bielenda VEGAN SMOOTHIE 520250

bieliznapolska.pl profesjonalny dobór  
biustonosza 518839

BLOCK ME 517468

BŁOGOSŁAWIONA 520330

Bratex Edge Lock 519652

Bratex Side Lock 519654

Bratex Smart Lock 519651

BRILLIANT CARE 518590

Buildex 520085

C.C.KONSULTING  
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI 518586

Caliproject 518659

Cisza i Spokój Leśna Kuźnia  
Wypocznij na Mazurach 520255

CITOCARE 519168

CitoCARE 519170

ClickLease 518966

CoffeeA7 kawa łączy 517833

ComfyWear Boutique 519762

corendon AIRLINES 517503

CUQUI  Q 519025

Da Vinci Clinic 517767

DEMAG CONSULTING 520165

DOBRA PRZECHOWALNIA 517547

dobro & dobro cafe 519069

DOBRY KREM 519545

domy 21 517811

DOROTA KOWALSKA CUKIERNIA NA CZASIE 520014

DOZ PRODUCT CICLO3VENA 518649

DPJ 520158

drewno+ 518725

Dwór Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich  
w Lusławicach 518865

Dywert 519498

e naviexpert pulse 518952

EDBERG DESIGN SWEDEN 518650

EGZOTIC ROOM 518742

EL ELSERWIS ELEKTROENERGETYKA 517162

emmco Pomorze 516362

emmco 516356

emmco 516358

e-nocleg.pl 520114

e-poletka 520276

EQdo 512854

ErectoMan 520358

Ersbut 519756

EUCON 518067

Eurovilla 518150

FAMILIJNA Cukiernia 517954

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY 517957

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY 517959

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY 517960

FASTOR 519579

FIT RECENZJE BARTŁOMIEJ SZKUTNIK 517488

FLY GRIP 520061

FLYGRIP 520062

FOODINI 518675

FREEZE ORIGINAL 520243

FRIZE 520193

GIGA 520260

Good night 518731

GRAFMET 519560

GreenU 520181
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Nr  ZT49/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 87

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE 519421

gugu 518630

GUSLAVIA 518877

houses 21 517812

HowSmart - Budujemy domy na zgłoszenie 518787

HowSmart - Sprytne domy dla Ciebie.  
Twój sprytny sposób na budowę  
nowoczesnego i energooszczędnego domu 518784

HowSmart 518783

HuMind 518127

Hydro Vital 517759

Iguana 519086

impuls GROUP 520253

IN CERVISIA SPERO BROWAR ZAMKOWY  
CIESZYN W PIWIE ZAUFANIE 519997

INTENO AntiSeptic 518652

iNTERSTUDENT 518560

ITERATORS 518875

Jack3d 520143

JAGODOWY CHRUŚNIAK 518974

Jan Spekter 520070

JAREX 518104

JDU engineering 518746

Jedmar CENTRUM NARZĘDZIOWE 520015

JÓZEFÓW PARK APARTAMENTY 519026

JX 518123

K 1 517720

KeraSpa 517912

KOLOŃSKA 1 517700

kontaktowe.pl 517477

KRAKOWSKIE GABINETY PSYCHOTERAPII 518774

KRANÓWA Z KUFLA 520257

Kurczak ZAGRODOWY z Podlasia BIO ROŚNIE  
min. 81 dni Z CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW  
DOSTĘP DO OTWARTEGO WYBIEGU  
WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA  
GMO ŻYWIONY PASZAMI EKOLOGICZNYMI 519755

Kurczak ZAGRODOWY z Podlasia  
WOLNOROSNĄCY Z CHOWU BEZ  
ANTYBIOTYKÓW Z DOSTĘPEM DO ZAGRODY  
WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO 519754

KZA LUBLIN 516198

LANKO OKNA PREMIUM 514193

LEAN 3D 519660

LEGALNE ROZMOWY PRAWO, BIZNES,  
NOWE TECHNOLOGIE 517305

Leganti 518436

lexme 519936

LOFTECO 519044

Lovoldo 519634

LUŹNO ręka MANICURE PEDICURE 520119

mama mix 520171

MAPEI RAZEM ZBUDUJEMY WSZYSTKO 519672

Marie Brocart 520154

MARTAR 520008

MATBUD 520207

Mealczanowska 517320

MediCardia 520072

MIASTECZKO BIEGACZY 520045

Milove 519945

Milove 519949

MINIMALIST 519816

MISS QUOTE 520127

Mizantropia 517986

MODESTIC 517219

MONITORUS 519527

MRÓWKA 518315

MUMIA 517513

My Way bella PANTY 518896

NAMAGNESOWANI 520267

NARZĘDZIOHOLICY 518305

NEW YOU ACTIVE 520219

Night Fantasy 519931

NIGHTRIDE 517946

NOSTALGIA TWÓJ GÓRSKI AZYL 520256

Nowosolanka 517149

NYLLOX 518314

obelix 518119

octagon 519948

OliwaiCzosnek.pl 520359

onof 518807

OPTILUX Agnieszka Stawowy 511604

Owo 519944

Owo 519946

Owo 519947

OXFELD 519744

Panacea Labs 518431

Patisserie pracownia tortów i deserów on time 520013

pelasinus 518035

PI RAZY DRZWI 518997

pitnemiody.pl 509996

Podlasianin 506325

POLSKI MISTRZ 520064

PORT ROYAL FISH And OYSTERS 518058

PORT ROYAL 518089

POWDERBROWS ACADEMY 517283

PR 518078

PRACOVNIA LODY. CIASTA. DESERY. 519890

PREDATOR 514019

profesjonalny BOSMAN 517280

PRZYBIJ PIĄTAKA 519823

PSG Polska 518695

PUNCHLINE AGENCY 518469

Q4RAIL SOLUTIONS EXPERTS 517475
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Q4RAIL SOLUTIONS EXPERTS 517476

Q4ROAD SOLUTIONS EXPERTS 520246

QCC QUALIA CONSTRUCTION CONTROL 513501

R REDIN 519410

RentCars pl wypożyczalnia samochodów 520117

RETARD 515575

ROGY 518673

ROGY 518677

RUN SHOW NARODOWY TEST BIEGOWY 507472

RYTUAŁ 518776

SAGITTARIUS 515489

SEKRETY SADU  
GOSPODARSTWO SADOWNICZE 519870

SEMOLINO hand made pasta & pizza 519242

SEMONI 520218

si sinsay 519856

Simple 517181

SIMPLE 517307

sinsay HOME 517638

SIQUARTZ 513901

SIR JAX 517311

SKILL CORP International 517118

SKINFOOD 1957 518949

SMILE 518263

SPETOACTIV 519561

SPETOBAR 519562

SPETOFLON 519563

SPETOGRAF 519564

SPETOMET 519565

SPETOPAK 519566

SPETOSPIR 519569

SPETOTERM 519570

SPETOVALVE 519720

StanGlass 518133

stulsz 514404

SubSoleLAB 518848

superpaczka 519658

SurvGeo 520044

SymbioliQ 517758

Tabak, muzeum i fabryka wadowickiej  
kremówki papieskiej w Dolinie Karpia 519027

THE ORDER OF YONI 518308

TOOLES.PL PROFESJONALNE NARZĘDZIA 515175

TRAP SZOP 512539

TURLACZKI PEŁZACZKI 518470

tvokazje 518996

UNE MEILLEURE PEAU  
PAR LA NOURRITURE 1957 518948

utuli 518710

VEGASA 520126

Visual Concert 517590

VOLKER 518995

volteno LIFE ENERGY 519780

W WE WNĘTRZU 518832

WINDY WOODS 517202

WODMIAR 519864

WODMIAR 519867

WOOD LOOKING 520223

WYSTAW RECEPTĘ 518075

X-MOVE 506222

Zalfon 516193

Zalfon 516196

Zapiekanki sandomierskie Od 2013 519059

Zapiekanki sandomierskie 519063

Zielone sąsiedztwo 519010

zimny flow & gurska 519943

ZPTS OBROWO 519413

ZUZIA ZŁA 518313



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.

780423 SHEPHERD (2020 10 16) 5
1461566 aiwa (2020 07 03)

CFE: 27.05.01 11,
1493204 GENETICLAB GEN63 (2020 05 26)

CFE: 24.17.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12 3
1504449 Enco (2020 10 10) 9
1528006 21 RUE ST-GUILLAUME  

(2020 10 28)
9, 18, 25

1548147 Butterfinger crispety, crunchety, peanut-
buttery! (2020 10 29, 2020 07 15)
CFE: 05.07.06, 08.01.11, 26.04.02, 
27.05.04, 29.01.13

30

1560322 REPACOOL (2020 06 08) 3, 5
1560461 pan SPORTS (2020 10 15)

CFE: 21.03.01, 24.01.12, 27.05.09 28
1560468 Aquabright (2019 12 18, 2019 11 12)

CFE: 01.15.15, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.14

6, 7, 11, 19

1560526 ABOUT SUN (2020 08 10, 2020 06 02)
CFE: 27.05.09 3

1560602 Ralf Cristoff (2020 08 31)
CFE: 27.05.01 3

1560621 BENERADE (2020 09 18, 2020 08 28) 5
1560644 2020 07 02, 2020 04 27)

CFE: 03.03.01, 24.13.25 9, 35, 36, 38, 42

1560653 British Tiger (2020 09 07) 32
1560674 ABOUT FACE (2020 09 03, 2020 04 28)

CFE: 27.05.10 3, 10, 21
1560675 BELARUSKALI (2020 07 22, 2020 01 29)

CFE: 05.07.02, 26.13.25, 27.05.01 1, 30,
1560766 deluxeboss (2020 07 17) 3, 12, 27
1560905 (2020 07 29)

CFE: 28.03.00 9
1560988 ARMONY FIRANY & ZASŁONY by MİRANNO 

Home collection (2020 04 28)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 24, 35

1561165 COCO BEAUTY (2020 09 08, 2020 03 27) 18
1561225 (2020 07 14)

CFE: 24.11.25, 26.15.25 35,
1561238 WINDSURFER (2020 08 25, 2020 02 28)

CFE: 18.03.02, 27.05.17 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 
22, 24, 25, 28, 35, 41

1561264 VINDICEM (2020 10 15) 3
1561280 TROPILEGNO (2020 10 15) 3
1561285 Windsurfer (2020 08 26, 2020 02 28)

CFE: 18.03.02, 27.05.01 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 
22, 24, 25, 28, 35, 41

1561345 ÖZMAN (2020 05 22)
CFE: 27.05.01 10

1561354 EMBELLISHED (2020 10 15) 3



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1560675 

3  1493204, 1560322, 1560526, 1560602, 1560674, 1560766, 1561264,
 1561280, 1561354 

5  780423, 1560322, 1560621 

6  1560468, 1561238, 1561285 

7  1560468 

9  1504449, 1528006, 1560644, 1560905, 1561238, 1561285 

10  1560674, 1561345 

11  1461566, 1560468 

12  1560766, 1561238, 1561285 

14  1561238, 1561285 

16  1561238, 1561285 

18  1528006, 1561165, 1561238, 1561285 

19  1560468 

21  1560674, 1561238, 1561285 

22  1561238, 1561285 

24  1560988, 1561238, 1561285 

25  1528006, 1561238, 1561285 

27  1560766 

28  1560461, 1561238, 1561285 

30  1548147, 1560675 

32  1560653 

35  1560644, 1560988, 1561225, 1561238, 1561285 

36  1560644 

38  1560644 

41  1561238, 1561285 

42  1560644



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.

504435 WALUSZEK SYLWIA
2020 09 28 6, 19, 37, 39

510266 emoji company GmbH
2020 10 01 38

513414 Zentiva, k.s.
2020 10 13 5

513397 Brooks Sports, Inc.
2020 10 13 25

507061 Kelemata S.r.l.
2020 10 27 35, 41, 44

507060 Kelemata S.r.l.
2020 10 27 35, 41, 44

510274 Création Gross GmbH & Co. KG
2020 11 02 25

514093 Mayfair Perfumes Limited
2020 11 02 3

514910 GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
2020 11 10 18, 25

515668 AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 17 33

515850 Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
2020 11 17 5

515864 Laverana GmbH & Co. KG
2020 11 17 3, 21



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.

1548314 Medex, Živilska Industrija, d.o.o.
2020 11 16 3, 5

1543321 Deere & Company
2020 11 17 12
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