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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 
towarowych. 

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 14 grudnia 2020 r. Nr ZT50

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) 492259 (220) 2018 10 31
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Poole, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWOROWY Zdrój NATURALNA WODA ŹRÓDLANA 

ze źródła Świętej Jadwigi 1767

(531) 06.19.01, 07.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niega-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.

(210) 492260 (220) 2018 10 31
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Poole, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWOROWY ZDRÓJ Ze źródła św. Jadwigi 1767

(531) 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niega-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.

(210) 492262 (220) 2018 10 31
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Poole, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWOR ZDRÓJ Ze źródła św. Jadwigi 1767

(531) 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niega-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.

(210) 492500 (220) 2018 11 08
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Poole, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda48.pl

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niega-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.

(210) 503068 (220) 2019 08 02
(731) POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ 

ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH, Warszawa; 
GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGN AKADEMIA GOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, mar-
ketingowe, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, 
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 42 doradztwo 
zawodowe, 45 mediacje, organizowanie świadczenia usług 
prawnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 506530 (220) 2019 11 07
(731) WÓJCIK AGNIESZKA FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI,  

Stary Sącz
(540) (znak słowny)
(540) MAXI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, pufy [meble], pufy typu sako, fotele, fotele sako, krze-
sła [fotele] biurowe, meble, meble biurowe, meble biurowe 
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metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble 
do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do-
mowe, biurowe i ogrodowe, meble sypialne, zestawy mebli, 
sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, matera-
ce, materace dmuchane, materace dmuchane, do celów nie-
medycznych, materace łóżkowe, materace piankowe, łóżka, 
łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóżka sako, poduszki, po-
duszki nadmuchiwane, poduszki dmuchane, poduszki sako, 
poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, podnóżki, pod-
nóżki [taborety], fotele rozkładane z podnóżkiem, zagłówki, 
zagłówki [meble], zagłówki nadmuchiwane, zagłówki do łó-
żek, fotele bujane, fotele rozkładane w łóżka, fotele dopaso-
wane do kształtu ciała [contour chair].

(210) 507401 (220) 2019 11 29
(731) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cityscreen
(510), (511) 16 afisze, plakaty, drukowane materiały promo-
cyjne, druki handlowe, publikacje reklamowe, publikacje 
promocyjne, reklamy drukowane, tablice z papieru lub kar-
tonu, broszury, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książ-
ki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 
20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowa-
ne na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe montowane 
na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, 
tablice reklamowe o konstrukcji pozwalającej na cykliczną 
zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału re-
klamowego, tablice reklamowe z wymiennymi powierzch-
niami ekspozycyjnym, 37 usługi ogólnobudowlane, sprząta-
nie i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie fotograficzne, ko-
piowanie filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka 
fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, drukowanie 
wywoływanie zdjęć i filmów, wykonywanie odbitek fotogra-
ficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie 
zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykonywanie 
zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów 
na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi 
w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, 
dekoracja wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowa-
nia i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, 
usługi plastyczne związane z projektowaniem i stylizowa-
niem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych 
reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam 
telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach, 
odzyskiwanie danych.

(210) 507689 (220) 2019 12 05
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRNOŚLĄSKIE LOKALNIE WARZONE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 35 promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, 36 sponsorowanie finansowe.

(210) 508912 (220) 2020 01 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI 

INWESTYCJI ARCHIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) ARCHIPOL
(510), (511) 37 usługi w zakresie kompleksowych robót 
budowlano-remontowych, usługi w zakresie wykonywania 
sieci i instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, 
telefonicznej, komputerowej, sprężonego powietrza, tele-
technicznych, sygnalizacji alarmowej i sygnalizacji pożarowej 
oraz montażu urządzeń i instalacji do ogrzewania pomiesz-
czeń i podgrzewania wody, usługi nadzoru budowlanego, 
usługi doradztwa w zakresie ustalania wykonawców do reali-
zacji poszczególnych etapów robót budowlanych, 42 usługi 
projektowania budowlanego oraz projektowania: sieci i in-
stalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznych: ni-
skiego, średniego i wysokiego napięcia, telefonicznych, kom-
puterowych, urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, 
węzłów cieplnych oraz instalacji: sprężonego powietrza, te-
letechnicznych, sygnalizacji alarmowej, sygnalizacji pożaro-
wej, usługi doradztwa w zakresie: ustalania lokalizacji projek-
towanych obiektów budowlanych, doboru odpowiednich 
materiałów budowlanych, armatury i urządzeń technicznych 
do projektowanych obiektów budowlanych, opracowywa-
nie ekspertyz dotyczących: zgodności wykonania obiektów 
budowlanych z projektami budowlanymi tych obiektów lub 
obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, wła-
ściwego doboru zamienników: materiałów, urządzeń lub ar-
matury w porównaniu do będących w projekcie, określaniu 
aktualnego stanu technicznego obiektów budowlanych.

(210) 511158 (220) 2020 03 09
(731) DZIEDZICKA EWA HOTEL OTTAVIANO, Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hotel OTTAVIANO***

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 hotele restauracje, tymczasowe zakwate-
rowanie, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów sto-
łowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na po-
byt czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzch-
ni biurowej, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
informacja hotelowa, organizowanie posiłków w hotelach, 
informacja na temat hoteli, organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w ho-
telach, świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie 
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, udostępnia-
nie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, 
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w ho-
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telach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi agencji 
podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hote-
lach, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia w hotelu, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów 
hotelowych, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem inter-
netu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w ho-
telach, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, wy-
najmowanie kwater.

(210) 511482 (220) 2020 03 13
(731) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND 

SPÓŁKA CYWILNA, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE PRESTIGE GROUP

(531) 12.01.10, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble, narożniki- meble, barki- meble, ko-
mody- meble, półki- meble, lustra- meble, meble łazienko-
we, meble sypialne, meble ogrodowe, meble tapicerowane, 
ławy- meble, pufy- meble, meble drewniane, szafy- meble, 
meble domowe, stoły- meble, meble łączone, szafki- meble, 
meble wypoczynkowe, gabloty- meble, toaletki- meble, sie-
dzenia- meble, meble wielofunkcyjne, meble do wnętrz, mo-
dułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble do prze-
chowywania, meble zawierające łóżka, meble do siedzenia, 
meble dla dzieci, rozkładane meble z obiciem, meble z two-
rzyw sztucznych, meble do pokojów dziecinnych, meble 
w stylu antycznym, meble domowe, biurowe i ogrodowe, 
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą me-
bli, usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą mebli, 
usługi sklepów on-line związane ze sprzedażą mebli, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej mebli.

(210) 511576 (220) 2020 03 16
(731) PERFECT FIT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM PLANNER

(531) 21.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 zapewnienie dostępu do portali interneto-
wych na rzecz osób trzecich.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 512622 (220) 2020 04 17
(731) VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) SAMOCHODOWANIE
(510), (511) 12 pojazdy, 35 sprzedaż samochodów, 36 ubez-
pieczenia, usługi agentów ubezpieczeniowych, finansowa-
nie nabycia samochodów w formie pożyczki, finansowanie 
nabycia samochodów w formie leasingu, 39 transport, wy-
najem samochodów.

(210) 512631 (220) 2020 04 17
(731) VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PROSTE SAMOCHODOWANIE
(510), (511) 12 pojazdy, 35 sprzedaż samochodów, 36 ubez-
pieczenia, usługi agentów ubezpieczeniowych, finansowa-
nie nabycia samochodów w formie pożyczki, finansowanie 
nabycia samochodów w formie leasingu, 39 transport, wy-
najem samochodów.

(210) 512721 (220) 2020 04 21
(731) BIK-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK PROJEKT

(531) 07.11.05, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do zna-
kowania dróg, asfalt, asfaltowe nawierzchnie, balustrady, 
baraki, betonowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby 
dla budownictwa, budowlana tektura asfaltowana, budynki 
niemetalowe przenośne, elementy budowlane niemetalo-
we w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania 
terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, 
granit, granulat szklany do znakowania dróg, kamień bu-
dowlany, karton bitumiczny, kompozyty poliolefinowo- bitu-
miczne wyrobów dla budownictwa, konstrukcyjne elemen-
ty niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa, drew-
niana, kryształ górski, kształtowniki niemetalowe, lepiszcza 
do reperacji dróg, marmur, materiały budowlane niemetalo-
we, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące 
do naprawy dróg, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie 
tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne bariery drogowe 
niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalo-
we, ogrodzenia niemetalowe, okładziny niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, oliwin dla budownictwa, pak, pali-
sady niemetalowe, panele akustyczne niemetalowe, papa, 
papier budowlany, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, 
piasek srebrny, piaskowiec dla budownictwa, płoty, parkany 
niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowla-
ne niemetalowe, podkłady kolejowe niemetalowe, pokrywy 
włazów niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe 
do cumowania, porfir jako kamień, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rusztowania, schody niemetalowe, siding 
winylowy jako materiały budowlane, smoła stosowana jako 
materiał budowlany, spoiwa do murów, stemple podporo-
we, słupy niemetalowe dla budownictwa, smołowane taśmy 
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do użytku w budownictwie, szalunki niemetalowe do beto-
nu, szamota, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów 
budowlanych, sztuczny kamień, świecąca kostka brukowa, 
tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, nie-
metalowe, tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, tuf 
wapienny, uliczne kanały ściekowe niemetalowe, urządzenia 
do parkowania rowerów niemetalowe, wyroby ze styropianu 
stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowa-
ne w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w bu-
downictwie, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, 
niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, 
znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żużel jako 
materiał budowlany, żwir, 35 agencje informacji handlowej, 
badania rynku, badania marketingowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych takich jak: afisze, broszury, prospekty, fol-
dery, plakaty, ulotki, usługi sprzedaży i pośrednictwo w han-
dlu energią elektryczną, paliwami gazowymi i stałymi w sys-
temie sieciowym i poprzez Internet w zakresie prowadzenia 
na rzecz osób trzecich dokumentacji procedur recyklingu, 
kart ewidencji odpadów, sprawozdawczości, zarządzanie 
gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem od-
padów, odpłatne udostępnianie handlowych serwisów in-
formacyjnych lub baz danych handlowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz, prognozy ekonomiczne, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, prezentacja towarów i/lub usług poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środ-
ki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych przezna-
czona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Inter-
netu i sieci komputerowych oraz innych środków komuni-
kacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie 
danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach 
danych i innych zbiorach informatycznych, prowadzenie in-
teresów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe pod-
miotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające 
na kojarzeniu kontrahentów, usługi sprzedaży oraz obrót pa-
liwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów: paliw, odpadów i złomu 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie, w hurtowni, poprzez Internet, a w szczególności: 
lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, arkusze i pasy z tworzyw 
sztucznych do znakowania dróg, asfalt, asfaltowe nawierzch-
nie, balustrady, baraki, betonowe elementy budowlane, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana tektura 
asfaltowana, budynki niemetalowe przenośne, elementy 
budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawę-
dziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy 
odlewnicze niemetalowe, granit, granulat szklany do znako-
wania dróg, kamień budowlany, karton bitumiczny, kompo-
zyty poliolefinowo- bitumiczne wyrobów dla budownictwa, 
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
kostka brukowa drewniana, kryształ górski, kształtowniki 
niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg, marmur, 
materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy 
i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, mozaiki 
dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe 
słupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe, ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, ogrodzenia niemeta-
lowe, okładziny niemetalowe stosowane w budownictwie, 
oliwin dla budownictwa, pak, palisady niemetalowe, panele 
akustyczne niemetalowe, papa, papier budowlany, piasek, 
z wyjątkiem piasku formierskiego, piasek srebrny, piaskowiec 
dla budownictwa, płoty, parkany niemetalowe, płyty bruko-
we, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podkłady 

kolejowe niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, pły-
wające pomosty niemetalowe do cumowania, porfir jako 
kamień, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania, 
schody niemetalowe, siding winylowy jako materiały bu-
dowlane, smoła stosowana jako materiał budowlany, spoiwa 
do murów, stemple podporowe, słupy niemetalowe dla bu-
downictwa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, 
szalunki niemetalowe do betonu, szamota, szkło budowlane, 
szkło emaliowane, do celów budowlanych, sztuczny kamień, 
świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecą-
ce, niemechaniczne, niemetalowe, tłuczeń, trzcina do użyt-
ku w budownictwie, tuf wapienny, uliczne kanały ściekowe 
niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów nieme-
talowe, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, 
wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby 
ze styrenu stosowane w budownictwie, znaki drogowe nie-
świecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne 
niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemecha-
niczne, niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 
37 usługi asfaltowania, usługi budownictwa przemysłowe-
go, usługi budownictwa drogowego i mostów, usługi czysz-
czenia budynków z zewnątrz i wewnątrz, informacja budow-
lana, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż 
rusztowań, nadzór budowlany, wykonywanie robót budow-
lanych, instalacyjnych i montażowych, wykonywanie robót 
budowlanych wykończeniowych, specjalistyczne roboty bu-
dowlane i remontowe, usługi w zakresie inżynierii lądowej, 
budowa dróg kołowych i szynowych, budowa falochronów, 
budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi remonto-
wo - budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego, 
usługi budowlano - montażowe, remonty adaptacje obiek-
tów zabytkowych, kamieniarstwo, usługi eksploatacji ka-
mieniołomów, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni 
drogowych usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie 
budynków, usługi: malowanie murowanie, wiercenie studni, 
wynajem sprzętu budowlanego, usług oczyszczania dróg, 
wynajem sprzętu do czyszczenia dróg, zamiatanie dróg za-
bezpieczanie budynków przed wilgocią.

(210) 513144 (220) 2020 05 07
(731) ŁUKASIEWICZ BARTOSZ LUKASIEVIC UNLIMITED, 

Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) thirst pl

(531) 12.03.11, 01.15.15, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 35 usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą.
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(210) 513199 (220) 2020 05 07
(731) KRZYWOŃ WOJCIECH PROFI-NORM, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFI-NORM Support Service Quality

(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny odlewnicze i do for-
mowania, maszyny powlekające, elektrolityczne urządzenia 
do powlekania elektrolitycznego, maszyny do obróbki tworzyw 
sztucznych, maszyny do produkcji form, maszyny do produkcji 
narzędzi, maszyny do wytwarzania narzędzi, matryce do nasta-
wiania pras, maszyny zasilane sprężyną, mechanizmy zroboty-
zowane do obróbki tworzyw sztucznych, mechanizmy zroboty-
zowane do obróbki metalu, narzędzia [części maszyn], narzędzia 
do obrabiarek, narzędzia do użytku w obrabiarkach, narzędzia 
do obróbki krawędzi [maszyny], narzędzia hydrauliczne, narzę-
dzia napędzane hydraulicznie, narzędzia obsługiwane mecha-
nicznie, obrabiarki do metalu w arkuszach, obrabiarki do prze-
mysłu obróbki tworzyw sztucznych, obrotowe noże oprawko-
we [maszyny], prasy montażowe, przyrządy mechaniczne [ma-
szyny] do nakładania wzorów, inne niż do użytku biurowego, 
40 dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, 
formowanie metali na zimno, formowanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, hartowanie metali, kształtowanie elementów 
metalowych, kucie, kucie metali, nakładanie powłok odpornych 
na zużycie na elementy techniczne, nakładanie ochronnych 
powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, obróbka 
[kształtowanie] metalu, obróbka materiałów z tworzyw sztucz-
nych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, obróbka me-
tali, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [tłoczenie], 
obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka 
skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mecha-
nicznego], odlewanie metali, odlewanie kokilowe, odlewnictwo 
kokilowe metali, odlewnictwo metali, polerowanie metali, po-
lerowanie powierzchni, powlekanie metalu, powlekanie za po-
mocą azotku tytanu, przetwarzanie gumy, przetwarzanie two-
rzyw sztucznych, szlifowanie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie 
metali, tłoczenie metalu, tłoczenie [prasowanie], 42 doradztwo 
techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, do-
radztwo eksperckie dotyczące technologii.

(210) 513515 (220) 2020 05 15
(731) 4 VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FJØRD FISKURSSON ŁOSOŚ pieczony Z PAPRYCZKĄ 

CHILI GOTOWY DO JEDZENIA DOSKONAŁY 
NA ZIMNO I NA GORĄCO ŹRÓDŁO KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 DELIKATNE I SOCZYSTE 
MIĘSO RYBA PIECZONA

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 11.01.01, 11.01.04
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, gotowane ryby, grillowa-
ne filety rybne, kotlety rybne, mrożone produkty rybne, pa-
sta rybna, potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane 
z ryb, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
ryby, ryba z frytkami, ryby konserwowane, ryby maryno-
wane, ryby przetworzone, ryby prażmowate, nieżywe, ryby 
mrożone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, 
ryby w puszkach, ryby w słoikach, ryby wędzone, steki z ryb, 
wędzony łosoś.

(210) 513516 (220) 2020 05 15
(731) 4 VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FJØRD FISKURSSON ŁOSOŚ pieczony Z CZOSNKIEM 

NIEDŹWIEDZIM GOTOWY DO JEDZENIA DOSKONAŁY 
NA ZIMNO I NA GORĄCO ŹRÓDŁO KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 DELIKATNE I SOCZYSTE 
MIĘSO RYBA PIECZONA

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15, 11.01.01, 11.01.04, 25.01.01
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, gotowane ryby, grillowa-
ne filety rybne, kotlety rybne, mrożone produkty rybne, pa-
sta rybna, potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane 
z ryb, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
ryby, ryba z frytkami, ryby konserwowane, ryby maryno-
wane, ryby przetworzone, ryby prażmowate, nieżywe, ryby 
mrożone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, 
ryby w puszkach, ryby w słoikach, ryby wędzone, steki z ryb, 
wędzony łosoś.

(210) 513517 (220) 2020 05 15
(731) 4 VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FJØRD FISKURSSON ŁOSOŚ pieczony NATURALNY 

SMAK GOTOWY DO JEDZENIA DOSKONAŁY 
NA ZIMNO I NA GORĄCO ŹRÓDŁO KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 DELIKATNE I SOCZYSTE 
MIĘSO RYBA PIECZONA
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(531) 25.01.01, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15, 11.01.01, 11.01.04
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, gotowane ryby, grillowa-
ne filety rybne, kotlety rybne, mrożone produkty rybne, pa-
sta rybna, potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane 
z ryb, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
ryby, ryba z frytkami, ryby konserwowane, ryby maryno-
wane, ryby przetworzone, ryby prażmowate, nieżywe, ryby 
mrożone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, 
ryby w puszkach, ryby w słoikach, ryby wędzone, steki z ryb, 
wędzony łosoś.

(210) 514157 (220) 2020 05 31
(731) KOPROWSKI MIROSŁAW EXALT EXPORT-IMPORT, 

Mława
(540) (znak słowny)
(540) EXALT
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru wagi, wagi precyzyj-
ne, oprogramowanie komputerowe, 12 wózki transpor-
towe, 16 etykiety jako materiał eksploatacyjny przezna-
czony do prezentacji określonych treści, w tym tekstu 
i grafiki, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, w tym sprzedaż internetowa: wyrobów metalo-
wych bądź z przeważającym udziałem metalu, takich jak: 
artykuły gospodarstwa domowego, wózki transportowe, 
maszyny i urządzenia rolnicze i ogrodnicze, stojaki, koło-
wroty, wagi, zamki, sejfy, drabiny, rusztowania, schody, 
pomosty, meble, maszyny dekarskie, podnośniki, szczot-
ki metalowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i de-
talicznej, w tym sprzedaż internetowa: wyrobów wyko-
nanych z drewna lub tworzyw sztucznych bądź z prze-
ważającym udziałem tych materiałów, takich jak artykuły 
gospodarstwa domowego, meble, usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaż inter-
netowa: wyrobów elektrycznych i elektrotechnicznych 
takich jak: drukarki, skanery, monitory, wagi precyzyjne, 
myjki ultradźwiękowe, przedłużacze i elektryczne, kable, 
agregaty prądotwórcze, usługi w zakresie sprzedaży hur-
towej i detalicznej, w tym sprzedaż internetowa: opro-
gramowania, opakowań, etykiet, akcesoriów kompute-
rowych, mebli warsztatowych, doniczek, pojemników, 
produktów jubilerskich.

(210) 514186 (220) 2020 06 01
(731) SARGON GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) MORPHING MINIATURES
(510), (511) 28 gry planszowe, figurki do zabawy, figurki za-
bawkowe do kolekcjonowania, figurki akcji do zabawy, mo-
delowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, figurki 
zabawkowe z możliwością przekształcania w różne kształty, 
figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, urzą-
dzenia do gier, zestawy gier planszowych, zestawy żetonów 
do gier, oznaczniki do gier, pionki do gier, 41 organizowanie 
turniejów, organizowanie zawodów, organizowanie gier, 
organizowanie konkursów, 42 projektowanie gier planszo-
wych.

(210) 514527 (220) 2020 06 08
(731) PIOTROWSKI MARCIN, Raków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GOSPODARSTWO ROLNE SZCZĘŚLIWA KURKA ROK 
ZAŁOŻENIA 1981

(531) 03.07.03, 05.11.11, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jaja.

(210) 514633 (220) 2020 06 10
(731) STEPINSKI PIOTR, STEPINSKI MAGDALENA RASPBERRY 

REPUBLIC SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JELLY  ALLiGATOR

(531) 03.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 kostiumy do użytku podczas dziecięcych 
zabaw przebieranych, kostiumy kąpielowe dla dzieci, ko-
szulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla 
niemowląt i małych dzieci, letnie ubranka dla dzieci, majtki 
dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, odzież dla ma-
łych dzieci, odzież dziecięca, obuwie dla dzieci, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci, pajacyki 
dla dzieci [odzież], skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, 
spodnie dziecięce, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 
wyprawki dziecięce [odzież], kombinezony dla niemowląt 
i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i ma-
łych dzieci.

(210) 514858 (220) 2020 06 18
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) F**KING DELICIOUS
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony proteinowe 
wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych 
i profilaktycznych, suplementy diety, białkowe suplementy 
diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
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składające się z aminokwasów, suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, preparaty 
dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, koktajle białkowe, dodatki odżywcze, 29 pre-
paraty białkowe, preparaty proteinowe, substancje odżyw-
cze na bazie białkowej i węglowodanowej, mleko i produkty 
mleczne, ekstrakty do żywności dla sportowców, składające 
się głównie z protein, artykuły spożywcze i uzupełniają-
ce dodatki do żywności zwłaszcza dla sportowców, głów-
nie składające się z protein, węglowodanów, hydrolizatów, 
substancji witalizujących, witamin, substancji mineralnych, 
wyżej wymienione towary także w postaci proszków, granu-
latów, tabletek, kapsułek, past, batonów i w postaci płynnej 
do celów niemedycznych (ujęte w klasie 29), owoce suszone, 
warzywa suszone, orzechy, 35 usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie batonów energetyzujących stano-
wiących zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze 
batonów proteinowych wzbogaconych o składniki odżyw-
cze do celów leczniczych i profilaktycznych, suplementów 
diety, białkowych suplementów diety, suplementów die-
ty zawierających białko, suplementów diety składające się 
z aminokwasów, suplementów diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, odżywczych suplementów diety, suplemen-
tów diety dla sportowców, dodatki dietetyczne, dietetycz-
nych dodatków do żywności, mieszanek do picia będących 
suplementami diety, koktajli białkowych, dodatków odżyw-
czych, preparaty białkowe, preparaty proteinowe, substan-
cje odżywcze na bazie białkowej i węglowodanowej, mleko 
i produkty mleczne, ekstrakty do żywności dla sportowców, 
składające się głównie z protein, artykuły spożywcze i uzu-
pełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla sportowców, 
głównie składające się z protein, węglowodanów, hydroliza-
tów, substancji witalizujących, witamin, substancji mineral-
nych, wyżej wymienione towary także w postaci proszków, 
granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów i w postaci 
płynnej do celów niemedycznych, owoce suszone, warzywa 
suszone, orzechy.

(210) 514966 (220) 2020 06 19
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak słowny)
(540) RIVIAN
(510), (511) 12 pojazdy lądowe oraz ich części i wyposaże-
nie, a mianowicie części konstrukcyjne i elementy napędowe 
w postaci silników elektrycznych, skrzyni biegów i osi, nad-
wozia pojazdów silnikowych, siatki bagażowe do pojazdów 
lądowych, dopasowane pokrowce do pojazdów lądowych, 
łańcuchy antypoślizgowe do pojazdów lądowych, łatki 
do naprawy opon pojazdów, pompy do pompowania opon 
pojazdów, elementy wykończenia wnętrza pojazdu, boaze-
rie samochodowe, skórzane wnętrza na zamówienie do po-
jazdów lądowych, ramy tablic rejestracyjnych, uchwyty tablic 
rejestracyjnych, tapicerka skórzana do pojazdów lądowych, 
elektryczne pojazdy lądowe, części pojazdów elektrycznych, 
a mianowicie silniki, elektryczne, części do pojazdów, a mia-
nowicie lusterka wsteczne, wycieraczki do przednich szyb 
i klapy tylne, w pełni akumulatorowe, elektryczne pojazdy 
wysokosprawnościowe, fotele samochodowe, piasty kół 
pojazdów, koła samochodowe, tapicerka, dopasowane po-
krowce do pojazdów lądowych, kierownice pojazdów lądo-
wych, silniki pojazdów lądowych, bagażniki dachowe, amor-
tyzatory, sprężyny, stabilizatory i zawieszenia, wszystko prze-
znaczone do pojazdów lądowych, panele ozdobne do nad-

wozi pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów 
lądowych, dopasowane pokrowce do siedzeń do pojazdów 
lądowych, łoża silników do pojazdów lądowych, wstępnie 
zaprojektowane winylowe okleiny samochodowe specjalnie 
przystosowane do pojazdów lądowych, części pojazdów, 
a mianowicie przewody układu wspomagania kierownicy, 
insygnia, emblematy i znaczki do pojazdów lądowych, po-
duszki siedzeń pojazdu, zespoły piast kół pojazdu, bagaż-
niki na narty do pojazdów lądowych, lusterka do pojazdów 
lądowych, przekładnie nawrotne do pojazdów lądowych, 
haki specjalnie zaprojektowane do użytku w pojazdach lą-
dowych w celu mocowania akcesoriów samochodowych, 
szyby przednie pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe 
do pojazdów lądowych, opony do pojazdów lądowych, dęt-
ki do opon do pojazdów lądowych, pompki do opon, części 
z tworzyw sztucznych do pojazdów lądowych, a mianowicie 
zewnętrzne i wewnętrzne wytłaczane ozdobne i ochronne 
elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, pojazdy 
lądowe, a mianowicie samochody elektryczne, ciężarówki 
i SUV-y, półdopasowane pokrowce do pojazdów lądowych, 
sprężarki powietrza do pojazdów lądowych, pneumatyczne 
cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, maski do po-
jazdów, podwozia do silnikowych pojazdów lądowych, 
ochraniacze siedzeń pojazdów, konstrukcyjne części na-
prawcze do silnikowych pojazdów lądowych, w tym do sa-
mochodów ciężarowych, mechanizmy napędowe zębate 
do pojazdów składające się ze sprzęgła, skrzyni biegów, wału 
napędowego i dyferencjałów, osłony górne skrzyni biegów 
do pojazdów lądowych, płyty montażowe skrzyni biegów 
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, dyszle holownicze do pojazdów lądowych, osłony za-
pobiegające rozchlapywaniu do pojazdów lądowych, stop-
nie montowane do pojazdów lądowych, dyszle holownicze 
do pojazdów, obręcze kół pojazdów i ich części konstrukcyj-
ne, lądowe pojazdy terenowe (ATVs), czujniki do pojazdów 
lądowych, a mianowicie czujniki momentu obrotowego 
w elektrycznych układach kierowniczych, sprzedawane jako 
element układu wspomagania kierownicy, obręcze kół po-
jazdu, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, hamulce 
do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, przekładnie 
do pojazdów lądowych, części pojazdów, a mianowicie dasz-
ki na przednie szyby, części pojazdów, a mianowicie osłony 
przeciwsłoneczne, części pojazdów, a mianowicie ramiona 
do mechanizmów zwrotniczych, części pojazdów, a miano-
wicie przeguby kulowe, części pojazdów, a mianowicie roz-
pórki do zawieszenia, części pojazdów, a mianowicie przegu-
by homokinetyczne, wentyle do opon pojazdów, części po-
jazdów lądowych, a mianowicie dyferencjały, osłony masek 
jako części konstrukcyjne pojazdów lądowych, wały napędo-
we do pojazdów lądowych, przewody hamulcowe do pojaz-
dów lądowych, bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, 
zaciski hamulców tarczowych do pojazdów lądowych, części 
zawieszenia pojazdów lądowych, a mianowicie resory pió-
rowe, części zawieszenia pojazdów lądowych, a mianowicie 
sprężyny śrubowe, pióra wycieraczek do pojazdów lądo-
wych, obwody hydrauliczne pojazdów lądowych, części za-
wieszenia do pojazdów lądowych, a mianowicie korektory, 
skórzane wnętrza na zamówienie do pojazdów lądowych, 
podkładki do hamulców tarczowych do pojazdów lądowych, 
uchwyty na kubki do stosowania w pojazdach lądowych, 
przekładnie pojazdów lądowych i części zamienne do nich, 
pasy do przekładni pojazdów lądowych, układy zawieszenia 
do pojazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych, 
szyby do pojazdów lądowych, alarmy przeciwwłamaniowe 
do pojazdów lądowych, sprzęt hamulcowy do pojazdów 
lądowych, stojaki na rowery do pojazdów lądowych, zesta-
wy osłon do osi do użytku w pojazdach lądowych, łożyska 
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osi do pojazdów lądowych, hamulce tarczowe do pojazdów 
lądowych, pojemniki do bagażników dachowych do pojaz-
dów lądowych, lądowe samochody użytkowo-sportowe, 
poduszki powietrzne do pojazdów lądowych, okna pojaz-
dów, pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach lądo-
wych, zawory do opon pojazdów, klaksony do pojazdów 
lądowych, części pojazdów lądowych, a mianowicie pasy 
napędowe, sprzęgła do pojazdów lądowych, dopasowane 
pokrowce do samochodów i ciężarówek mające na celu 
ochronę przed warunkami atmosferycznymi i czynnikami 
atmosferycznymi, zagłówki do pojazdów lądowych, na-
dmuchiwane poduszki powietrzne do użytku w pojazdach 
lądowych w celu zapobiegania urazom w wypadkach, łań-
cuchy napędowe do pojazdów lądowych, akcesoria samo-
chodowe z wtórnego rynku, a mianowicie torby, siatki i tacki 
do organizerów samochodowych specjalnie przystosowane 
do montażu w pojazdach lądowych, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń samochodowych, siatki bagażowe do pojazdów 
lądowych, okładziny hamulcowe do pojazdów lądowych, 
części pojazdów lądowych, a mianowicie osie, części po-
jazdów lądowych, a mianowicie mechanizmy napędowe, 
części metalowe do pojazdów lądowych, a mianowicie ze-
wnętrzne i wewnętrzne elementy dekoracyjne i ochronne 
pojazdów samochodowych, elektryczne pojazdy lądowe, 
a mianowicie samochody osobowe, ciężarowe i SUV-y, ro-
wery, alarmy cofania do pojazdów lądowych, tarcze kół 
do pojazdów lądowych, zamki elektryczne do pojazdów sil-
nikowych, systemy alarmowe pojazdów silnikowych, układy 
kierownicze do pojazdów lądowych i części do nich, spoile-
ry do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, 
poduszki powietrzne, amortyzatory samochodowe, zderza-
ki samochodowe, bagażniki dachowe na bagaże i ładunki 
do pojazdów, dopasowane pokrowce do pojazdów, części 
pojazdów lądowych, a mianowicie stopnie nadwozia, części 
pojazdów lądowych, a mianowicie błotniki, części pojazdów 
lądowych, a mianowicie osłony, części pojazdów, a mianowi-
cie amortyzatory, drzwi do pojazdów lądowych, dźwignie 
kierunkowskazów pojazdów lądowych, osłony na pokrywy 
gazowe do pojazdów lądowych, osłony tablic rejestracyj-
nych pojazdów, panele drzwiowe do pojazdów lądowych.

(210) 515151 (220) 2020 06 25
(731) WAJDLEJT ZYGMUNT, Braniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  1979 BUTY POLSKIE

(531) 27.05.01, 27.07.01, 09.09.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługa pośrednictwa w prowadzeniu sprze-
daży detalicznej i hurtowej obuwia, reklama.

(210) 515425 (220) 2020 07 01
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Jako mocne Mocny smak, naturalne składniki 
i wyrazisty słodowy aromat.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 
03.04.07, 06.19.05, 05.11.15

(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoho-
lowe.

(210) 515832 (220) 2020 07 09
(731) HYUNDAI TECHNOLOGY, INC., Dorado, PR
(540) (znak słowny)
(540) HYUNDAI
(510), (511) 9 cyfrowe nośniki obrazu jako system komu-
nikacji (digital signage), monitory do cyfrowych nośników 
obrazu, panele graficzne do cyfrowych nośników obrazu, 
terminale kasowe, interaktywne kioski do zamawiania żyw-
ności i napojów, terminale zawierające komputery z ekrana-
mi dotykowymi do zakupu żywności, komputery stołowe, 
komponenty i części do komputerów, komputerowa stacja 
dokująca, nakrycia na klawiatury komputerowe, notebooki 
i laptopy, komputerowe płyty główne, stojaki do montażu 
sprzętu komputerowego, filtry do ekranów komputerowych, 
ochraniacze ekranów cyfrowych i elektronicznych tabletów, 
serwery komputerowe, tablety cyfrowe, karty wideo, opro-
gramowania komputerowe mające zastosowanie w sprzęcie 
używanym powszechnie, który korzysta z Internetu (loT), 
mikrosterowniki i urządzenia umożliwiające zastosowanie 
w sprzęcie powszechnie używanym, który korzysta z Inter-
netu (loT), urządzenia do ładowania baterii, słuchawki, klawia-
tury komputerowe, myszy komputerowe, rysiki elektronicz-
ne, adaptery zasilające, głośniki, przewody przesyłające dane, 
zasilacze awaryjne (UPS), kable zasilające: pamięć fleszowa, 
karty pamięci SSD, nośniki danych, karty pamięci, pamięć 
magnetyczna i/lub do zapisywania danych, napędy dys-
ków twardych do komputerów, zewnętrzne napędy dysków 
twardych, dyski pamięci stałej podłączone bezpośrednio 
do sieci komputerowej [NAS], monitory komputerowe, kom-
putery wyposażone w interaktywne gry wideo, peryferyjne 
urządzenia komputerowe, słuchawki do gier wideo, zestaw 
głowic magnetycznych do gier wideo, drukarki komputero-
we, drukarki fotograficzne, drukarki i części do nich, skane-
ry obrazu, skanery elektroniczne, skanery do zdjęć, skanery 
do kart biznesowych, routery sieciowe, serwery sieciowe, 
modemy, karty sieciowe, węzły sieciowe, przełączniki ko-
munikacji sieciowej, smartfony, urządzenia do elektronicz-
nego przesyłania płatności, oprogramowania komputerowe 
pobierane w elektronicznym przesyłaniu płatności, roboty 
ze sztuczną inteligencją, programy systemów operacyjnych, 
pobierane inteligentne oprogramowanie personal asystent 
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do rozpoznania głosu, pobierane oprogramowanie do kon-
troli odpowiednich urządzeń elektronicznych, pobierane 
oprogramowania komputerowe do kontroli zegarków smar-
twatches, centra automatyki domowej zawierające głośniki 
aktywowane głosem, zegarki smartwatches: słuchawki do-
uszne bezprzewodowe, różne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, terminal uwierzytelniający bezpieczne rozpo-
znanie, elektroniczne karty uwierzytelniające: kamery, części 
do kamer, łączniki do linii elektrycznych.

(210) 516148 (220) 2020 07 17
(731) INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newcolours

(531) 03.13.01, 26.11.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 2 farby do drewna, metalu, ceramiki i tworzywa, 
farby wodne, olejne, farby akrylowe, preparaty chemiczne 
do konserwacji, barwienia, ozdoby i ochrony drewna i mate-
riałów drewnopochodnych, bejce, oleje, lakiery, impregnaty 
do drewna.

(210) 516202 (220) 2020 07 20
(731) BUCZEK MATEUSZ PM.ART, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PM.ART

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.12, 12.01.01, 12.01.15
(510), (511) 20 meble, meble antyczne, meble biurowe, me-
ble dla dzieci, meble domowe, meble do wnętrz, meble ku-
chenne, meble łazienkowe, meble modułowe [kombinowa-
ne], meble wielofunkcyjne, wyroby stolarskie, 37 stolarstwo 
meblowe [naprawa], renowacja mebli, renowacja i napra-

wa budynków, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie 
i montowanie wykonanych elementów, stolarstwo meblowe 
(produkcja na zamówienie), stolarstwo [produkcja na zamó-
wienie], usługi stolarskie.

(210) 516210 (220) 2020 07 20
(731) WERANDA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) WERANDA HOME
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, przeciery 
owocowe i warzywne, dżemy owocowe, marmolady, powi-
dła, konfitury owocowe, 30 miód, 41 organizowanie szkoleń, 
konferencji, warsztatów w celach edukacyjnych i rekreacyj-
nych, 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
usługi hoteli, usługi restauracyjne i gastronomiczne w za-
kresie prowadzenia barów, kawiarni, restauracji, organizacja 
przyjęć weselnych,usługi cateringu w zakresie gotowych 
produktów dietetycznych.

(210) 516405 (220) 2020 07 24
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) lenz
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomo-
ści, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieru-
chomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradz-
two dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie pro-
jektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwesty-
cje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomo-
ści [wycena], organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, orga-
nizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomo-
ści), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieru-
chomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, pobieranie podat-
ków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo 
nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe 
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[nieruchomości], ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomo-
ści, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzielanie 
gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nie-
ruchomościach, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynaj-
mie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji 
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji 
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agen-
cji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi 
bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usłu-
gi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości i budynków, usługi finanso-
we dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieru-
chomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nie-
ruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strze-
chą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości 
[usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieru-
chomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wy-
ceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach 
fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości związanych z wy-
najmem domów i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 

kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie 
timesharingu, usługi związane ze współwłasnością nieru-
chomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu 
osób trzecich], wycena finansowa majątku osobistego i nie-
ruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], 
wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny 
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności 
nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny 
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem 
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabez-
pieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, 
zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomo-
ści, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządza-
nie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami.

(210) 516428 (220) 2020 07 24
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) ULGIX
(510), (511) 5 suplementy diety, wyroby medyczne przeciw 
wzdęciom w postaci substancji lub połączenia substancji.

(210) 516459 (220) 2020 07 27
(731) ELECTRIC VEHICLES POLAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMIGI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 radia samochodowe, anteny, anteny samocho-
dowe, głośniki samochodowe, zestawy słuchawkowe do tele-
fonów komórkowych, złącza elektryczne, odbiorniki radiowe 
montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla 
motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież 
ochronna dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla 
motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, 
rejestratory przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych, 
rękawice ochronne dla motocyklistów, urządzenia GPS, opro-
gramowanie komputerowe do pojazdów mechanicznych, 
software ładowalny na nośnikach, programy komputerowe, 
komputerowe systemy wspomagające pracę układów pojaz-
dów mechanicznych, komputerowe systemy konwersji i anali-
zy danych dotyczących pracy układów pojazdów mechanicz-
nych, komputerowe programy sterujące, komputerowe sys-
temy operacyjne, kamery cofania, urządzenia sygnalizacyjne 
dla pojazdów mechanicznych, czujniki parkowania, trójkąty 
ostrzegające o niesprawnym samochodzie, diody, akumulato-
ry, prądnice, 12 samochody osobowe, samochody terenowe, 
samochody transportowe, samochody ciężarowe, motocykle, 
skutery, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi elektryczne, rowery, 
rowery elektryczne, pojazdy mechaniczne, pojazdy elektrycz-
ne, silniki do pojazdów, części zamienne do samochodów 
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i do pojazdów mechanicznych oraz do silników, akcesoria 
samochodowe ujęte w tej klasie, podzespoły samochodo-
we, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, błotniki, dętki 
do opon, hamulce do pojazdów, klocki hamulcowe do pojaz-
dów, szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, zaciski hamulcowe, przekładnie kierownicze 
do pojazdów, pompy wspomagania układu kierowniczego, 
silniczki wycieraczek w pojazdach, karoserie samochodowe, 
kierownice pojazdów, klaksony do pojazdów, koła pojazdów, 
lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mechanizmy 
napędowe do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, 
ogumienie kół pojazdów, opony, piasty kół pojazdów, zwie-
szenia do pojazdów, szyby do pojazdów, sygnalizatory jazdy 
wstecz i skrętu w pojazdach, zderzaki do pojazdów, resory, 
sprzęgła, zawieszenia (amortyzatory w pojazdach), zderzaki 
pojazdów, instalacje gazowe w pojazdach, owiewki, spojlery, 
silniki elektryczne do pojazdów, 35 sprzedaż hurtowa i deta-
liczna pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych 
oraz części zamiennych do tych pojazdów, narzędzi, sprzętu 
komputerowego, mebli kempingowych, akcesoriów kempin-
gowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 
Internetu pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych 
oraz części zamiennych do tych pojazdów, narzędzi, sprzętu 
komputerowego, mebli kempingowych, akcesoriów kempin-
gowych, usługi informacji handlowej dotyczącej pojazdów 
mechanicznych, pojazdów elektrycznych oraz części zamien-
nych do pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organi-
zowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, ba-
dania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systema-
tyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sorto-
wanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, powielanie dokumentów, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wycena działalności gospodarczej, audyt, 
pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, progno-
zy ekonomiczne, badanie opinii publicznej.

(210) 516473 (220) 2020 07 27
(731) GRUPA KAPITAŁOWA TIMLER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TIMLER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.01, 
26.04.10, 26.04.18

(510), (511) 6 drabiny metalowe, rusztowania aluminiowe, 
42 projektowanie dla: energetyki, przemysłu maszynowego 
i dla budownictwa, badania techniczne, opracowywanie 
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.

(210) 516489 (220) 2020 07 27
(731) WIERZBICKI GRZEGORZ AG-POLSKA, Tadeuszów
(540) (znak słowny)
(540) ALCOGERM
(510), (511) 5 preparaty do dezynfekcji rąk.

(210) 516524 (220) 2020 07 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Onaya
(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 perfumeryj-
ne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toale-
towymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepa-
raty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, 
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do ce-
lów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia-
jące, 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) 516639 (220) 2020 07 31
(731) WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) WBS Bank
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania programów 
lojalnościowych i promocji, analizy i badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, or-
ganizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicz-
nych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych 
na rzecz osób trzecich, wyceny działalności gospodarczej, 
analizy kosztowo - cenowe, wyceny handlowe, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje 
i badania gospodarcze, handlowe, statystyczne zestawienia, 
analizy kosztów, rynkowe, audyt finansowy, przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi depozytów sej-
fowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie 
wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki 
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi kredytowania, 
usługi weryfikacji czeków, emisji czeków podróżnych, emisji 
bonów wartościowych, emisji i obsługi kart kredytowych 
oraz debetowych, usługi prowadzenia notowań giełdowych, 
fundusze oraz usługi powiernicze, usługi leasingowe, usługi 
inwestycji oraz nakładów kapitałowych, usługi tworzenia 
kapitałów, funduszy, usługi administrowania, zarządzania, 
wyceny, dzierżawy oraz pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami, analizy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze 
usługi finansowe, fiskalne, podatkowe oraz ubezpieczenio-
we, zautomatyzowane usługi w zakresie obrotu papiera-
mi wartościowymi, skomputeryzowane usługi finansowe 
dotyczące obrotu wekslowego, pożyczki [finansowanie] 
i dyskonto weksli, negocjacje w kwestii inkasowania sumy 
czekowej i weksli, przyjmowanie weksli, emisja weksli wła-
snych, transfer elektroniczny kapitału, zarządzanie finansami, 
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, pośrednic-
two pieniężne, udzielanie informacji związanych z obrotem 
papierami wartościowymi oraz kontraktami terminowymi 
na indeksy papierów wartościowych na rynkach zagranicz-
nych, usługi w zakresie obrotu finansowego, zapewnianie 
kapitału obrotowego, tworzenie funduszy inwestycyjnych, 
usługi funduszy zabezpieczających, usługi kantorów wy-
miany walut, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, 
usługi obrotu wierzytelnościami, usługi windykacyjne, usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie pośrednictwa: 
finansowego, kredytowego, w płatnościach, w sprzedaży 
usług finansowych, usługi maklerskie w obrocie papierami 
wartościowymi, wycena numizmatyczna.

(210) 516640 (220) 2020 07 31
(731) WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WBSBANK

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania programów 
lojalnościowych i promocji, analizy i badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie dzia-

łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, or-
ganizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicz-
nych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych 
na rzecz osób trzecich, wyceny działalności gospodarczej, 
analizy kosztowo-cenowe, wyceny handlowe, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje 
i badania gospodarcze, handlowe, statystyczne zestawienia, 
analizy kosztów, rynkowe, audyt finansowy, przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi depozytów sej-
fowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie 
wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki 
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi kredytowania, 
usługi weryfikacji czeków, emisji czeków podróżnych, emisji 
bonów wartościowych, emisji i obsługi kart kredytowych 
oraz debetowych, usługi prowadzenia notowań giełdowych, 
fundusze oraz usługi powiernicze, usługi leasingowe, usługi 
inwestycji oraz nakładów kapitałowych, usługi tworzenia 
kapitałów, funduszy, usługi administrowania, zarządzania, 
wyceny, dzierżawy oraz pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami, analizy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze 
usługi finansowe, fiskalne, podatkowe oraz ubezpieczenio-
we, zautomatyzowane usługi w zakresie obrotu papiera-
mi wartościowymi, skomputeryzowane usługi finansowe 
dotyczące obrotu wekslowego, pożyczki [finansowanie] 
i dyskonto weksli, negocjacje w kwestii inkasowania sumy 
czekowej i weksli, przyjmowanie weksli, emisja weksli wła-
snych, transfer elektroniczny kapitału, zarządzanie finansami, 
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, pośrednic-
two pieniężne, udzielanie informacji związanych z obrotem 
papierami wartościowymi oraz kontraktami terminowymi 
na indeksy papierów wartościowych na rynkach zagranicz-
nych, usługi w zakresie obrotu finansowego, zapewnianie 
kapitału obrotowego, tworzenie funduszy inwestycyjnych, 
usługi funduszy zabezpieczających, usługi kantorów wy-
miany walut, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, 
usługi obrotu wierzytelnościami, usługi windykacyjne, usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie pośrednictwa: 
finansowego, kredytowego, w płatnościach, w sprzedaży 
usług finansowych, usługi maklerskie w obrocie papierami 
wartościowymi, wycena numizmatyczna.

(210) 516786 (220) 2020 08 04
(731) KAPARUK DANIEL EKSPERT, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITA IPL

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 8 urządzenia do elektrolizy [depilatory].

(210) 516893 (220) 2020 08 07
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) tb THOMAS BETON The Thomas Concrete Group

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 cement, beton, betonowe materiały bu-
dowlane, betonowe elementy budowlane, szalunki beto-
nowe, płyty betonowe, betonowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, cementowe płyty, cementowe powłoki 
ognioodporne, słupy cementowe, 36 pośrednictwo w za-
kresie nieruchomości, majątku nieruchomego, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie 
wynajmu budynków, pośrednictwo w dzierżawie lub wy-
najmie gruntu, pośrednictwo w umowach oszczędnościo-
wych towarzystw budowlanych, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, 
portowego, podwodnego, hydrobudowy, usługi w zakresie 
budownictwa pawilonów, hal i sklepów handlowych, nadzór 
budowlany, 42 projektowanie w zakresie budownictwa i ma-
teriałów budowlanych, ekspertyzy w zakresie budownictwa 
i materiałów budowlanych oraz nadzoru technicznego, opi-
nie w zakresie budownictwa, materiałów budowlanych oraz 
nadzoru technicznego, nadzór techniczny.

(210) 516938 (220) 2020 08 10
(731) SZULC JOANNA MUZEUM CZEKOLADY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Muzeum Czekolady www.muzeumczekolady.edu.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
08.01.20

(510), (511) 9 udostępnianie filmów animowanych do pobra-
nia ze strony internetowej, 16 fotografie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny 
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, dru-
kowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyj-
ne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, ksią-
żeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, perio-
dyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, 
pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, 
skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papie-
rowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, reklamy drukowane, 30 czekolada, ciasta czeko-
ladowe, trufle czekoladowe, musy czekoladowe, czekoladowe 
dodatki smakowe, pasty czekoladowe, czekoladowe ozdoby 

do ciast, gorąca czekolada, czekolada na polewy lub posypki, 
lody spożywcze, cukierki, batony i guma do żucia, desery go-
towe, nugat, chałwa, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: czekolada, ciasta czekoladowe, trufle czekola-
dowe, musy czekoladowe, czekoladowe dodatki smakowe, pa-
sty czekoladowe, czekoladowe ozdoby do ciast, gorąca czekola-
da, czekolada na polewy lub posypki, lody spożywcze, cukierki, 
batony i guma do żucia, desery gotowe, nugat, chałwa, wypieki, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, kampanie marketingowe, 41 organizowanie warsztatów, 
usługi w zakresie edukacji i instruktażu, warsztaty do celów 
rekreacyjnych, publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), 
publikowanie książek i czasopism, w tym w postaci elektro-
nicznej, także on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie imprez o charak-
terze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, 
organizowanie plebiscytów i konkursów, udostępnianie filmów 
animowanych nie do pobrania ze strony internetowej, usługi 
on-line w związku z rozrywką, produkcja i dostarczanie informa-
cji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych i komputerowych, organizowanie gier 
i konkursów.

(210) 516978 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO GOLMIX

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż.

(210) 516979 (220) 2020 08 10
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROJLER NORMAL EVO

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż.

(210) 517127 (220) 2020 08 14
(731) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) świeżak
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje orzeźwiające.
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(210) 517160 (220) 2020 08 15
(731) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JONIEC

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 wyroby ślusarskie, konstrukcje stalowe, ogro-
dzenia metalowe, palisady metalowe, bramy metalowe, drzwi 
metalowe garażowe, przegrody metalowe do budownictwa, 
drzwi metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, 
19 betonowe elementy budowlane, bramy niemetalowe, de-
ski, drewno budowlane, materiały budowlane niemetalowe, 
ogrodzenia niemetalowe, ochronne (bariery -) drogowe nie-
metalowe, palisady niemetalowe, słupy cementowe, sztuczny 
kamień, bloczki betonowe, płyty budowlane niemetalowe, 
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, kostki brukowe beto-
nowe, płyty brukowe, niemetalowe, niemetalowe bloki do za-
stosowania w budowie podłóg, balustrady, belki niemetalowe, 
betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cemento-
we i ze sztucznego kamienia, budowlane płyty niemetalowe, 
kostki brukowe niemetalowe, materiały do budowy i pokryć 
dróg, materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalo-
we bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia 
niemetalowe z pali, płyty betonowe, cementowe i ze sztucz-
nego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe 
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, wyroby betonowe, cemento-
we i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci 
Internet metalowych i niemetalowych materiałów i elemen-
tów budowlanych, bram, drzwi, ogrodzeń, 37 usługi budowla-
ne, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzysta-
niem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków 
betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram 
metalowych, desek, drewna budowlanego, kostki brukowej 
niemetalowej, materiałów niemetalowych do budowy i po-
kryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, 
ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzenio-
wych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cemento-
wych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla 
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.

(210) 517179 (220) 2020 08 17
(731) PREMIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PL PREMIUM LEASING

(531) 26.04.01, 26.04.05, 2.04.18, 27.05.1, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, infor-
macje finansowe, usługi finansowania, pożyczki, zarządzanie 
finansami, leasing.

(210) 517182 (220) 2020 08 16
(731) KEMPA TADEUSZ KEMPA TADEUSZ GRAVTEC, Żory
(540) (znak słowny)
(540) GRAVTEC
(510), (511) 40 grawerowanie, grawerowanie form, grawe-
rowanie laserowe, grawerowanie matryc, grawerowanie 
nagrobków, grawerowanie pieczątek, udzielenia informacji 
związanych z grawerowaniem pieczątek, usługi grawerowa-
nia pieczęci, usługi grawerowania pieczęci gumowych, usłu-
gi grawerowania pieczęci z nazwiskiem, grawerowanie ta-
bliczek znamionowych, grawerowanie tabliczek opisowych, 
grawerowanie identyfikatorów, grawerowanie drewna, gra-
werowanie szkła, grawerowanie elementów metalowych 
i niemetalowych, grawerowanie oznakowań kabli i przewo-
dów, grawerowanie porcelany, grawerowanie elementów 
z tworzyw sztucznych, trasowanie laserem, szlifowanie, po-
wlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, cynowanie, chro-
mowanie, wynajem grawerek laserowych.

(210) 517208 (220) 2020 08 18
(731) GOOD ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free Energy Technology

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 11 pompy ciepła.

(210) 517294 (220) 2020 08 19
(731) CHAŁUPNIK PAWEŁ, Wągrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WB white&beauty www.white - beauty.pl

(531) 01.01.02, 01.01.01, 24.17.01, 24.17.07, 26.01.01, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.22, 29.01.13

(510), (511) 44 usługi w zakresie praktyki lekarskiej oraz dzia-
łalności pielęgniarek i położnych, usługi związane z ochroną 
zdrowia, pielęgnowaniem i poprawianiem urody, prowadze-
nie klinik medycznych, gabinetów, ośrodków opieki zdro-
wotnej, usługi w zakresie poradni psychologiczno-pedago-
gicznych, usługi paramedyczne obejmujące działalność fi-
zykoterapeutów, optometrię, hydroterapię, masaż leczniczy, 
terapię ruchową, terapię logopedyczną, homeopatię, aku-
punkturę, usługi związane z diagnostyką, usługi fryzjerskie, 
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usługi kosmetyczne w tym obejmujące wybielanie zębów, 
prowadzenie ośrodków spa, wynajem aparatury i urządzeń 
medycznych, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pie-
lęgnacja urody dla ludzi.

(210) 517301 (220) 2020 09 22
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) (znak słowny)
(540) DR.CBD
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, 
kremy kosmetyczne, mydło, środki do czyszczenia, 5 biał-
kowe suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, olejki 
lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, 32 napoje bezalko-
holowe, esencje do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 
34 waporyzatory dla palaczy, papierosy elektroniczne, ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, 35 sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi agencji importowo - 
eksportowych, usługi marketingowe, outsourcing, reklama.

(210) 517302 (220) 2020 09 22
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) (znak słowny)
(540) MEDIXUANA
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, 
kremy kosmetyczne, mydło, środki do czyszczenia, 5 białko-
we suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, olejki lecz-
nicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, 34 waporyzatory dla 
palaczy, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi marketingowe, outsourcing, reklama, 44 sporządzanie 
leków recepturowych przez farmaceutów, usługi medycyny 
alternatywnej, usługi medyczne.

(210) 517321 (220) 2020 08 20
(731) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsGate RFID logistic gate

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.

(210) 517324 (220) 2020 08 20
(731) ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA LITERA

(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikowanie książek.

(210) 517361 (220) 2020 08 21
(731) OZONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.13, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne służące do odkażania i de-
zynfekcji zanieczyszczonych miejsc, 11 urządzenia do ozono-
wania, urządzenia do odkażania, urządzenia do dezynfekcji, 
37 dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, oczyszczanie te-
renu, czyszczenie pomieszczeń domowych, sprzątanie bu-
dynków i terenów przemysłowych.

(210) 517431 (220) 2020 08 24
(731) LIFT ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT ŁÓDŹ

(531) 26.03.04, 26.03.19, 27.05.01, 27.01.05, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane 
z budową budynków mieszkalnych, usługi budowlano-re-
montowe obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
przemysłowych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury, 
usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi pomoc-
nicze takie jak nadzór budowlany i nadzór techniczny w bu-
downictwie, wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania 
oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo instalacji wodno-
-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciw-
pożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie 
budynków, usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym 
nadzór budowlany w ramach usług developerskich, usługi 
budowlane, budowa nowych obiektów, usługi wyposażania 
pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi przebudowy i re-
montów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków 
i budowli, usługi budowlane dotyczące obiektów pozostają-
cych pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomo-
dernizacji budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczą-
ce ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-bu-
dowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balko-
nów, usługi remontowe dachów, usługi demontażu azbestu, 
prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu 
zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, 
usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi 
budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym komplekso-
we prace adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami 
wyburzeniowymi, usługi budowlano-remontowe związane 
ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek 
schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni 
budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziem-
ne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zasto-
sowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa 
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wind i dźwigów osobowych i towarowych oraz żurawi i pod-
nośników, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych 
oraz podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy 
budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora 
zastępczego lub jako generalny wykonawca lub jako podwy-
konawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie domów miesz-
kalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie tere-
nów miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysło-
wych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, serwisowanie dźwi-
gów, wynajem dźwigów, konserwacja i naprawa dźwigów, 
wynajem dźwigów do dużych ciężarów, usługi budowlane 
obejmujące duże i ciężkie konstrukcje, usługi instalowania 
dźwigów do podnoszenia konstrukcji stalowych i żelbeto-
wych, usługi dźwigowe demontażu i montażu, załadunku 
i rozładunku maszyn czy materiałów budowlanych, doradz-
two budowlane, 42 projektowanie budowlane, projektowanie 
urbanistyczne i technologiczne, projektowanie technologicz-
ne i doradztwo w zakresie dźwigów oraz montażu i demonta-
żu konstrukcji budowlanych, projektowanie architektoniczne 
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji 
budowlanych, projektowanie infrastruktury, projektowanie 
dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowla-
ne, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysło-
we, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne i urba-
nistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, ob-
sługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie 
doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, usługi 
aranżacji i dekoracji wnętrz.

(210) 517451 (220) 2020 08 24
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BUMERANG
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wy-
roby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa 
salami.

(210) 517474 (220) 2020 08 25
(731) PETKOWICZ DAWID, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wondlo

(531) 03.07.19, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 koktajle proteinowe zastępujące posiłek, bato-
ny proteinowe.

(210) 517487 (220) 2020 08 25
(731) KONSULTANT IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały informacyjno-marketingowe w for-
mie papierowej, materiały reklamowe: druki, broszury, ulot-
ki reklamowe, biuletyny, kalendarze, katalogi, 35 oferowanie 
i sprzedaż towarów oraz oferowanie usług za pośrednictwem 
internetu z dziedziny medycyny i kosmetyki oraz rekreacji, 
pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu transakcji 
kupna i sprzedaży za pośrednictwem internetu w branży me-
dycznej i dziedzin pokrewnych, oraz z branży kosmetycznej, 
usługi zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach 
z branży medycznej i dziedzin pokrewnych, usługi promocyj-
ne i marketingowe, usługi w zakresie prowadzenia działalności 
importowo-eksportowej, handlowej, hurtowej i detalicznej, 
w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także 
wysyłkowej w zakresie branży: medycznej i dziedzin pokrew-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie siecią, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, szpitalami, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, usługi sprzedaży: detalicznej, hur-
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, a także ofero-
wanej przez oprogramowanie komputerowe, oprogramowa-
nie i sprzęt, komputery komputerowe urządzenia peryferyjne, 
sprzęt komputerowy: audio / wideo oraz czujniki, czujniki i urzą-
dzenia oraz części do niego, systematyzacja i pozyskiwanie da-
nych do elektronicznej bazy danych, pośrednictwo w zakresie 
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz 
danych, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingo-
we, 37 usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy (oraz 
doradztwo w tym zakresie): komputery, systemy komputerowe, 
projektowanie systemów zarządzania, projektowanie architek-
tury baz danych, usługi konsultacyjne w zakresie zapewniania 
korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komunikowania 
się i informacji „on-line”, umożliwianie dostępu do programów 
komputerowych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, 41 usługi w zakresie szkolenia, prowadzenie doradztwa, 
kursów, seminariów, sympozjów i konferencji wspomagających 
edukację w różnych dziedzinach, w tym z wykorzystaniem In-
ternetu w dziedzinie medycznej i dziedzinach pokrewnych, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie komputerowego 
oprogramowania i sprzętu, oprogramowania wykorzystywa-
nego przy produkcji, handlu, dystrybucji działalności usługowej, 
opracowywania i rozwoju systemów oprogramowania, wdra-
żania oprogramowania wspomagającego zarządzanie, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kształcenie 
praktyczne, organizowanie szkoleń dotyczących: systemów 
i sieci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu kompu-
terowego, 42 projektowanie i prowadzenie eksploatacji stron 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów 
komputerowych, prowadzenie portali internetowych, w tym 
informacyjnego o tematyce medycznej, usługi w zakresie ana-
liz systemów komputerowych, doradztwo w zakresie obsługi-
wanych stron internetowych, doradztwo w zakresie rozwoju 
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna 
konwersja danych lub programów, hosting serwerów, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formacie elektronicznym, monitorowa-
nie systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi w zakresie tworzenia aplikacji 
internetowych przy połączeniach frameworków open source, 
prace badawcze-rozwojowe nad nowymi wynikami dla osób 
odwiedzających strony internetowe, usługi doradcze w zakresie 
technologii i reklamy IT.
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(210) 517517 (220) 2020 08 26
(731) BIAŁA OWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Biała Owca
(510), (511) 43 informacja hotelowa, usługi hotelowe, rezer-
wacje hotelowe, hotele dla zwierząt, hotelowe usługi katerin-
gowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowa-
nia hotelowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
informacja na temat hoteli, wypożyczanie ręczników do hoteli, 
wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie zasłon do hoteli, 
usługi hoteli i moteli, hotele dla zwierząt domowych, rezerwa-
cie miejsc w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, 
organizowanie posiłków w hotelach, zapewnianie zakwatero-
wania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji 
w zakresie hoteli, usługi restauracyjne świadczone przez hote-
le, usługi hoteli dla zwierząt domowych, wypożyczanie pokryć 
podłogowych do hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, 
rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, świadczenie 
usług przez hotele i motele, wypożyczanie dekoracyjnych obić 
ściennych do hoteli, elektroniczne usługi informacyjne związa-
ne z hotelami, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hote-
lowych, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwa-
cji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
nictwem Internetu, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz 
rezerwacji hoteli, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawiennicze-
go w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, usługi agencji w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, usługi agencji podróży w za-
kresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu.

(210) 517518 (220) 2020 08 26
(731) BIAŁA OWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biała Owca www.bialaowca.pl

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 43 informacja hotelowa, usługi hotelowe, rezer-
wacje hotelowe, hotele dla zwierząt, hotelowe usługi kate-
ringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwate-
rowania hotelowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjo-
naty], informacja na temat hoteli, wypożyczanie ręczników 
do hoteli, wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie 
zasłon do hoteli, usługi hoteli i moteli, hotele dla zwierząt do-
mowych, rezerwacie miejsc w hotelach, rezerwacja zakwa-

terowania w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, 
zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w ho-
telach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi restau-
racyjne świadczone przez hotele, usługi hoteli dla zwierząt 
domowych, wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, 
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi ho-
telowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja poko-
jów hotelowych dla podróżnych, świadczenie usług przez 
hotele i motele, wypożyczanie dekoracyjnych obić ścien-
nych do hoteli, elektroniczne usługi informacyjne związane 
z hotelami, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, rezer-
wacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji 
pokojów hotelowych, udostępnianie informacji on-line do-
tyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, usługi w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie 
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia w hotelach, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, usługi doradcze w zakresie sprzętu 
i obiektów hotelowych, usługi agencji podróży w zakresie 
dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu.

(210) 517520 (220) 2020 08 26
(731) ŁUKASZEWSKI JAKUB 100CZNIA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100CZNIA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież: bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy 
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukami, T-shirt z krótkim rękawem, 
32 napoje bezalkoholowe, soki, wody, napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, mrożone napoje gazowane, 
piwo i produkty piwowarskie, piwo smakowe, piwo, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, 41 admi-
nistrowanie usługami rozrywkowymi, administrowanie dzia-
łalnością kulturalną: dyskoteki, imprezy kulturalne, imprezy 
taneczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, 
nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja 
rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali, organizo-
wanie imprez muzycznych, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie 
występów muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów 
i sprzętów do występów grup muzycznych na żywo, usługi 
klubów nocnych, usługi koncertów muzycznych, 43 przy-
gotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedze-
nia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi 
ogródków piwnych.

(210) 517522 (220) 2020 08 26
(731) EDCX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDCX

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 liny, liny holownicze do samochodów, liny 
niemetalowe, niemetalowe pasy do transportu ładunków, 
pasy niemetalowe do transportu ładunków, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, 
sznurki, sznurki na sieci, sznury do pakowania, sznury sta-
nowiące zawieszenie w oknie otwieranym pionowo, tek-
stylia z nieprzetworzonych włókien, uprzęże niemetalowe 
do przenoszenia ładunków, złączki niemetalowe.

(210) 517531 (220) 2020 08 26
(731) BIOMONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY WAY

(531) 05.03.13, 26.01.04, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03, 
29.01.06

(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, drób, dziczy-
zna, wędliny, ryby wędzone, mięso mrożone, ryby mrożone, 
owoce konserwowane, warzywa konserwowane, mrożone 
owoce, warzywa mrożone, owoce suszone, warzywa suszo-
ne, suszone grzyby jadalne, konserwowe rośliny strączkowe, 
mięso suszone, gotowane owoce, gotowane warzywa, gala-
retki owocowe, konfitury, dżemy, przetwory owocowo-wa-
rzywne, konserwy mięsne, konserwy rybne, pasztety mięsne, 
konserwowe grzyby,oliwki konserwowane,oliwki gotowane-
,oliwki suszone,oliwki nadziewane, kompoty, zupy i buliony, 
gotowe dania mięsne, gotowe dania warzywne, kisiel, jaja, 
mleko, produkty mleczne, śmietana, kefir, maślanka, jogurt, 
biały ser, twaróg, żółty ser, ser dojrzewający, ser niedojrzewa-
jący, sery topione, serki homogenizowane, mleko kokosowe, 
mleko sojowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, 
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, 
orzechy prażone, orzechy solone, prażone orzechy ziemne, 
pestki słonecznika przetworzone, tahini [pasta z ziarna seza-
mowego], 30 kawa, herbata, herbaty ziołowe, nie do zasto-
sowań medycznych, kakao, kawa nienaturalna, cukier, ryż, 
mąka, makarony, ciasto mrożone, ciasta w proszku, polewy 
i posypki czekoladowe, proszek do pieczenia,budyń, kasze 
spożywcze, chleb, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze 
i słodycze, ciasta, ciasteczka, czekolada, batony czekoladowe, 
czekoladki, cukierki, guma do żucia, chałwa, miód, płatki ku-
kurydziane, muesli, preparaty z otrębów do spożycia przez 
ludzi, paluszki solone, lody, drożdże, sól, musztarda, majonez, 
keczup, ocet, sosy, sosy sałatkowe, przyprawy, siemię lniane 

do celów kulinarnych [przyprawa], prażone i mielone ziarna 
sezamu do użytku jako przyprawy, przetworzona komosa 
ryżowa, 31 świeże owoce, warzywa świeże, orzechy świeże, 
ryby żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, nasiona 
słonecznika, sezam jadalny, nieprzetworzony, nieprzetwo-
rzona komosa ryżowa.

(210) 517539 (220) 2020 08 27
(731) MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Aquatomy
(510), (511) 1 odczynniki do analiz chemicznych, odczyn-
niki do testowania wody, odczynniki do użytku w analizach 
[inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], 
odczynniki do testowania roztworów wodnych [inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], papier 
fotometryczny, papier odczynnikowy, paski odczynnikowe, 
odczynniki diagnostyczne, nie do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego, 9 urządzenia do analizy fizycznej [inne niż 
do celów medycznych], urządzenia testujące do celów dia-
gnostycznych, inne niż do celów medycznych, diagnostyczna 
aparatura testująca, inna niż do celów medycznych, analizato-
ry fotometryczne [inne niż do celów medycznych], fotometry, 
aparatura i przyrządy dla chemii, aparatura pomiarowa, urzą-
dzenia pomiarowe, urządzenia do testowania i kontroli jakości.

(210) 517540 (220) 2020 08 26
(731) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HYDRONIL
(510), (511) 5 leki i produkty farmaceutyczne do celów me-
dycznych dla ludzi.

(210) 517541 (220) 2020 08 27
(731) MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Exaqua
(510), (511) 1 odczynniki do analiz chemicznych, odczyn-
niki do testowania wody, odczynniki do użytku w analizach 
[inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], 
odczynniki do testowania roztworów wodnych [inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], papier 
fotometryczny, papier odczynnikowy, paski odczynnikowe, 
odczynniki diagnostyczne, nie do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego, 9 urządzenia do analizy fizycznej [inne niż 
do celów medycznych], urządzenia testujące do celów dia-
gnostycznych, inne niż do celów medycznych, diagnostyczna 
aparatura testująca, inna niż do celów medycznych, analizato-
ry fotometryczne [inne niż do celów medycznych], fotometry, 
aparatura i przyrządy dla chemii, aparatura pomiarowa, urzą-
dzenia pomiarowe, urządzenia do testowania i kontroli jakości.

(210) 517634 (220) 2020 08 30
(731) SUROWIECKI KASPER ADAM NA TKANINIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na.tkaninie
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(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, kompilacja re-
klam, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam, 
publikacja reklam, reklama i usługi reklamowe, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, doradztwo dotyczące re-
klamy, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, 
dystrybucja materiałów reklamowych, przygotowywanie 
materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, tworzenie reportaży reklamowych, redagowanie 
tekstów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, 
wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja materia-
łów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi konsultin-
gowe dotyczące reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, badania w zakre-
sie reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja wi-
zualnych materiałów reklamowych, przygotowywanie han-
dlowych tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam 
dla osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trze-
cich, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie 
danych związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi rekla-
mowe na rzecz innych, dystrybucja prospektów do celów 
reklamowych, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące reklamy, marketing dotyczący 
promocji, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, usługi w zakresie promocji, 
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, 40 usługi drukowania, dru-
kowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie na wełnie, druk 
sitowy, druk wywabowy, drukowanie obrazów na przedmio-
tach, drukowanie reklam, drukowanie wzorów, drukowanie 
szablonów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, malowa-
nie sitodrukiem, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowy-
wanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, udzie-
lanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie 
informacji związanych z usługami drukowania fotograficzne-
go, usługi druku na tkaninach.

(210) 517644 (220) 2020 08 31
(731) GRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Grzegrzółka&Ko
(510), (511) 35 reklama, reklama biznesowych stron interne-
towych, reklama i marketing, promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, reklama i usługi reklamowe, reklama  
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama  
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za po-
średnictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, rekla-
ma typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, rekla-
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Inter-
necie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profe-
sjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
zewnętrzna, udzielanie informacji związanych z reklamą, 
usługi badawcze związane z reklamą, usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakre-

sie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprze-
daży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promo-
cja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
promocja targów do celów handlowych, usługi doradcze 
dotyczące promocji sprzedaży, skomputeryzowana promo-
cja działalności gospodarczej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, przygotowywanie materiałów promo-
cyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi do-
radcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi do-
radcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi klubów 
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, 
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne i reklamowe, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi 
reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 
usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, 
radia, poczty, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi 
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, 
usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi rekla-
mowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących 
akcji i innych papierów wartościowych, usługi w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic-
twem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakre-
sie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospo-
darczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w za-
kresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służą-
cych do prezentacji marketingowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzeda-
ży i promocji, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizy w zakresie reklamy, badanie rynku, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, dostarcza-
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nie informacji marketingowych, dostarczanie informacji mar-
ketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, dostarczanie informacji 
na temat reklamy, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, dostarczanie przewodników reklamowych 
do przeszukiwania konsultowanych on-line, działalność re-
klamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych 
i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w ce-
lach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z re-
klamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampa-
nie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogło-
szeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, pro-
dukcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kom-
pilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, 
marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cy-
frowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, 
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez 
i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, 
marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz 
innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, modelki i modele do celów rekla-
mowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów 
reklamowych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, ocena skutków wywieranych przez działania rekla-
mowe na odbiorców, oceny szacunkowe do celów marketin-
gowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, 
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marke-
tingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych 
w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych im-
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie 
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych 
w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pi-
sanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, rozle-
pianie plakatów reklamowych, planowanie strategii marke-
tingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w komercja-
lizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości 
korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakre-
sie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i te-
lewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań wi-
deo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, produkcja programów typu telezaku-

py, produkcja programów związanych z telezakupami, pro-
dukcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań 
audiowizualnych, produkcja reklam, produkcja reklam kino-
wych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewi-
zyjnych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, pro-
dukcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, projektowanie bro-
szur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek 
reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych i stron 
internetowych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, promocja [reklama] koncertów, promocja 
[reklama] podróży, promocja serii filmów na rzecz osób trze-
cich, promocja sprzedaży, promowanie działalności gospo-
darczej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udo-
stępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony inter-
netowej, promowanie koncertów muzycznych, promowanie 
muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio on-line za po-
średnictwem witryn internetowych, promowanie projektów 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za po-
średnictwem strony internetowej, promowanie sprzedaży 
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyj-
nych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trze-
cich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promo-
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług 
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością 
sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za-
wodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, promowanie towarów i usług w drodze spon-
sorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, 
promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośred-
nictwem programów kart rabatowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta 
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże rekla-
mowe, promowanie usług finansowych i ubezpieczenio-
wych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpie-
czeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie wydarzeń 
specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrz-
nych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszcza-
nie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie list adresowych dla 
usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], 
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przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowy-
wanie planów marketingowych, przygotowywanie prezen-
tacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji re-
klamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamó-
wienie dla osób trzecich, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja re-
klam, 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, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów re-
klamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama 
banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama poprzez przesyła-
nie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich po-
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyj-
na w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama radiowa, rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie 
filmów kinematograficznych, reklamowanie kin, reklamowa-
nie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, rekla-
mowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem in-
ternetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, reklamy kinowe, reklamy on-line, 
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, re-
klamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reproduk-
cja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwijanie koncepcji reklamowych, rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, sporządzanie raportów do ce-
lów marketingowych, telemarketing, testowanie marki, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, umieszczanie 
reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji mo-
delek i modeli, usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do celów promo-
cji sprzedaży, usługi agencji w zakresie promowania osobi-
stości świata sportu, usługi dopasowywania w ramach sieci 
reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów 
między reklamodawcami a właścicielami stron interneto-
wych, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi izby han-
dlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi konsulta-
cyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketin-
gowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 
usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketin-
gowe w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketin-
gowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicz-
nych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu 

telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandi-
singu, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi 
planowania w zakresie reklamy, usługi promocyjne dotyczą-
ce gry w baseball, usługi promocyjne związane z imprezami 
w zakresie sportów elektronicznych, usługi redaktorów w za-
kresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi rekla-
mowe, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe 
dla branży literackiej, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi 
reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi reklamo-
we dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, 
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe doty-
czące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe do-
tyczące baz danych, usługi reklamowe i marketingowe, usłu-
gi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi 
reklamowe i marketingowe on-line, 41 administrowanie [or-
ganizacja] usługami w zakresie gier, losowanie nagród [lote-
rie], organizowanie loterii, prowadzenie loterii, administrowa-
nie loteriami na rzecz osób trzecich, administrowanie [orga-
nizacja] grą w pokera, bukmacherstwo [przyjmowanie zakła-
dów na wyścigi konne], kasyna, prowadzenie gier losowych 
dla wielu graczy, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, 
prowadzenie wyścigów konnych, udostępnianie kasyn 
na cele gier hazardowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do kasyn i do gier hazardowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów 
i sprzętu kasyn, udzielanie informacji związanych z wyściga-
mi, udzielanie informacji związanych z końmi wyścigowymi, 
usługi hazardowe on-line, usługi informacyjne dotyczące 
wyścigów, usługi kasyn on-line, usługi loterii, usługi sal bin-
go, usługi w zakresie bingo, usługi w zakresie giełdy zakła-
dów, usługi w zakresie informacji o grach hazardowych, usłu-
gi organizowania zakładów, usługi świadczone przez kasyna, 
usługi w zakresie gry w pokera, usługi w zakresie notowań 
wyników sportowych.

(210) 517659 (220) 2020 08 31
(731) BASILUR TEA EXPORT (PVT) LTD., Kelanimulla, LK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINGSLEAF

(531) 03.02.04, 24.01.05, 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata, napary owocowe i ziołowe oraz inne 
herbaty / napary dla zdrowia i dobrego samopoczucia inne 
niż do celów leczniczych.

(210) 517678 (220) 2020 09 01
(731) MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) (znak słowny)
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(540) 1000 jezior
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa.

(210) 517679 (220) 2020 09 01
(731) MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) (znak słowny)
(540) Bałtyk
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa.

(210) 517745 (220) 2020 09 02
(731) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Fagron Nutrigen
(510), (511) 10 przyrządy do testów diagnostycznych 
do celów medycznych, urządzenia do badań diagnostycz-
nych do użytku w testach immunologicznych [medyczne], 
przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach 
immunologicznych [medyczne], urządzenia do testów DNA 
i RNA do celów medycznych, urządzenia do przeprowadza-
nia testów diagnostycznych do celów medycznych, 41 usłu-
gi w zakresie edukacji dietetycznej, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z dietą, prowadzenie kursów in-
ternetowych w zakresie diet, prowadzenie zajęć w zakresie 
odżywiania, szkolenia w zakresie odżywiania, usługi eduka-
cyjne związane z odżywianiem, 42 badania biochemiczne, 
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 
badania chemiczne, analityczne usługi laboratoryjne, bada-
nia laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie eks-
presji genu, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, 
medyczne usługi laboratoryjne, przygotowywanie próbek 
biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, 
usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów bio-
logicznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycz-
nych, badania genetyczne, badania naukowe z zakresu ge-
netyki, przygotowywanie próbek biologicznych do testów 
i analiz w laboratoriach badawczych, 44 badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, udzielanie informacji żywieniowych w za-
kresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do ce-
lów medycznych, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usłu-
gi dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], 
doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, udzielanie informa-
cji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
usługi świadczone przez dietetyków, doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, planowanie i nadzorowanie diety, 
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udziela-
nie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, 
usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, badania 
genetyczne do celów medycznych, doradztwo genetycz-
ne, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, 
genetyką i testami genetycznymi, poradnictwo w zakresie 
odżywiania, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie od-
żywiania.

(210) 517750 (220) 2020 09 02
(731) DUDA-ZAŁĘCKA MAGDALENA LINENU, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) linenu

(531) 05.05.18, 05.05.20, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 24 ręczniki lniane, ściereczki kuchenne lniane, 
pościel lniana, 25 odzież lniana, lniane dodatki odzieżowe, 
lniane szmizjerki (sukienki koszulowe), lniane koszule, lniane 
tuniki, lniana odzież do spania.

(210) 517754 (220) 2020 09 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) FEMISTELAN
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki 
dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, preparaty 
witaminowe i mineralne, preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia.

(210) 517755 (220) 2020 09 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) FEMISTELIN
(510), (511) 5 lekarstwa, preparaty farmaceutyczne, prepa-
raty medyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty wita-
minowe i mineralne, leki dla ludzi.

(210) 517780 (220) 2020 09 03
(731) UPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowa-
nie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja maszyn zużytych 
lub częściowo zniszczonych, układanie kabli, układanie kabli 
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, usługi 
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elektryków, 42 aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w dziedzinie analizy systemów komputerowych, usługi do-
radcze dotyczące analizy systemów komputerowych, bada-
nia dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura 
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów, digitalizacja doku-
mentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, badania i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w zakresie projektowania i opracowy-
wania oprogramowania komputerowego, doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron 
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramo-
wania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as 
a Service], hosting mobilnych stron internetowych, hosting 
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, 
hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej 
sieci komputerowej, hosting stron internetowych w Interne-
cie, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych 
dla osób trzecich, hosting stron komputerowych (interneto-
wych) na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie hostingu 
stron internetowych, doradztwo techniczne związane z in-
stalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, 
instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie apli-
kacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konfi-
gurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa 
oprogramowania komputerowego dla systemów kompute-
rowych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, instalacja, naprawa i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa 
i serwis oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, doradz-
two związane z konserwacją oprogramowania komputero-
wego, konserwacja oprogramowania komputerowego, na-
prawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, opra-
cowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, opracowywanie i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego do baz danych, projektowanie, aktualizacja i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, 
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, projektowanie, kon-
serwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie opro-
gramowania komputerowego, wypożyczanie i konserwacja 
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, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego 
uczenia, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do uczenia maszynowego, platformy do gier jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], platformy do sztucznej inteli-
gencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy 
do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], platforma jako 
usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, powielanie programów komputerowych, do-
radztwo specjalistyczne związane z programowaniem kom-
puterowym, doradztwo techniczne związane z programo-
waniem komputerów, programowanie animacji komputero-
wych, programowanie komputerów, programowanie kom-
puterów na potrzeby Internetu, programowanie kompute-
rów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy ku-
pującymi a dostawcami, programowanie komputerów 
do drukowania kodów kreskowych, programowanie kompu-
terów i projektowanie oprogramowania, programowanie 
komputerów do celów telekomunikacji, programowanie 
komputerów i konserwacja programów komputerowych, 
programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, pro-
gramowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier kom-
puterowych, programowanie komputerowe w zakresie gier 
wideo, programowanie komputerowe w zakresie gier kom-
puterowych, programowanie komputerowe dla osób trze-
cich, programowanie komputerowe dla branży energetycz-
nej, programowanie komputerowe do przetwarzania da-
nych, usługi doradztwa technicznego związane z programo-
waniem komputerowym, usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymy-
waniem oprogramowania komputerowego, rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogra-
mowania komputerowego, programowanie oprogramowa-
nia do gier komputerowych, programowanie oprogramowa-
nia komputerowego do szacowania i obliczania danych, 
programowanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, programowanie 
oprogramowania komputerowego do elektronicznych słow-
ników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, pro-
gramowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i ser-
werów komputerowych, programowanie komputerowe 
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, 
aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputero-
wego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie informacji związa-
nych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowa-
nia komputerowego, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
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oprogramowania komputerowego, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do sterowania 
procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biz-
nesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do zarządzania bazami danych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do zarządzania łańcuchem do-
staw, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do użytku z technologią medyczną, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do symula-
torów pojazdów, projektowanie i opracowywanie architek-
tury oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, projek-
towanie komputerów i oprogramowania komputerowego 
do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projek-
towanie oprogramowania komputerowego do sterowania 
terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego na zamówienie, projektowanie programów 
i oprogramowania komputerowego w zakresie statków po-
wietrznych, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie 
do oprogramowania komputerowego, projektowanie sprzę-
tu komputerowego i oprogramowania, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z projektowaniem oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i opracowywanie syste-
mów komputerowych, projektowanie systemów kompute-
rowych, przechowywanie danych elektronicznych, świad-
czenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników 
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla apli-
kacji on-line, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowa-
nia danych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania 
danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wy-
korzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicz-
nego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmo-
wanie serwerów www, hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego do zarządzania fi-
nansami, wypożyczanie oprogramowania komputerowego 
związanego z podróżowaniem, 45 licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich 
[usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektual-
nej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], licen-
cjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie wła-

sności intelektualnej i praw autorskich, rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] 
w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw do-
men internetowych.

(210) 517794 (220) 2020 09 03
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroBril
(510), (511) 5 leki przeciwpłytkowe.

(210) 517872 (220) 2020 09 04
(731) GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) groszekPełny zakupów.Pełny radości.

(531) 29.01.14, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.12, 26.04.22

(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni 
i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności, 
filmy do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw, arty-
kuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty, 
podkłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki, 
rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia i czyszczenia: 
chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki sanitar-
ne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów, 
pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia 
naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki, pumeksy, 
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki 
do pielęgnacji ciała kremy i balsamy, środki do pielęgnacji 
jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybie-
lania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki upiększa-
jące do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosme-
tyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych, 
pudry, wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece 
i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe - bandaże, 
pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, parafar-
maceutyki, preparaty do niszczenia szkodników, środki higie-
niczne - dezynfekujące, środki ochrony roślin, żywność dla 
niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt domowy: depilato-
ry, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie elektryczne, 
kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny do szy-
cia, miksery, młynki do kawy, obieraczki do owoców i wa-
rzyw, obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawilżacze 
powietrza, podgrzewacze wody pralki, prasownice, roboty 
kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi, sprężarki, 
suszarki do włosów, urządzenia do malowania, urządzenia 
do mycia naczyń, urządzenia elektromechaniczne do przy-
gotowania napojów, aparaty, nożyki i akcesoria do golenia, 
narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne i przyrządy 
dla gospodarstw domowych, noże, sztućce, narzędzia ręcz-
ne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki, piły, przecina-
ki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry, tarki, wiertła, tasaki, 
młotki, sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio - video, od-
biorniki radiowo - telewizyjne, artykuły elektryczne: baterie, 
bezpieczniki, dzwonki do drzwi, lampy błyskowe, lutownice 
elektryczne, odkurzacze elektryczne, przełączniki elektrycz-
ne, przewody elektryczne, przyciski do dzwonków, puszki 
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przełącznikowe, wtyczki elektryczne, wyłączniki elektryczne, 
zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, 
aparaty telefoniczne, kalkulatory, lornetki, lunety, oprawki 
do okularów, taśmy magnetyczne, taśmy video, wagi, taśmy 
i płyty kompaktowe z nagraną muzyką, artykuły szkolno - 
biurowe papiernicze: bloki, farby, gumki, kleje, korektory, li-
nijki, notesy, okładki, piórniki, plastelina, przybory do pisania 
i malowania - długopisy, flamastry, kredki, ołówki, pędzelki, 
pisaki: taśma klejąca, teczki, temperówki, zeszyty, chusteczki 
higieniczne, folie spożywcze, informatory, kalendarze, koper-
ty, książki, mapy i plany, naczynia jednorazowe, opakowania 
papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier toaletowy, 
pocztówki, prasa - gazety i tygodniki, reklamówki i worecz-
ki, worki na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, 
woreczki śniadaniowe, transportery na butelki z tworzyw 
sztucznych i papieru, pojemniki z tworzyw sztucznych na: 
pieczywo, ciasto, wyroby mleczarskie, mięso, drób, warzywa, 
materiały do uszczelniania: uszczelki do okien, taśmy uszczel-
niające, uszczelki, opaski kauczukowe do wieczek słoi, butel-
ki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki do szorowania 
kuchni, dzbanki, gąbki do celów domowych, grzebienie, 
kosze na śmieci, miotły, naczynia kuchenne szklane, naczy-
nia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne z tworzyw 
sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu, naczynia glinia-
ne i kamionkowe, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchen-
ne, pojemniki do bielizny, rękawice gumowe, słoje, suszarki 
do bielizny, szczoteczki do zębów, szczotki do mycia butelek, 
szczotki do mycia sedesów, szczotki do rąk, szczotki do wło-
sów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia szyb, termo-
metry, wiadra, nakrycia na stoły - obrusy, ręczniki, serwetki, 
ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety z materiału, za-
słony, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznuro-
wadła, szpilki, zamki błyskawiczne, zatrzaski, sztuczne kwiaty, 
wstążki, artykuły zabawkarskie: gry, zabawki, artykuły sporto-
we, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry komputerowe, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso, ryby, jaja, mleko, 
wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, 
suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, konserwy, pi-
kle, sosy do sałat, zupy i buliony, dania obiadowe, przystawki, 
żelatyna spożywcza, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, 
tapioka, sago, namiastki kawy, chleb, wyroby cukiernicze: 
czekolady, batony, bombonierki, gumy do żucia, chałwa, 
wyroby piekarnicze, miód, syropy, drożdże, proszki do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń, przyprawy, 
artykuły dla palących: tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, 
zapalniczki, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich.

(210) 517873 (220) 2020 09 04
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 517889 (220) 2020 09 07
(731) LLC Classical Russian Ballet, Moskwa, RU
(540) (znak słowny)
(540) Rosyjski klasyczny balet Moskwy pod 

kierownictwem Hasana Usmanova
(510), (511) 16 zapisy nutowe, papier nutowy, książki z nu-
tami, zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, podręczni-
ki, materiały do nauczania, gazety i czasopisma, broszury, 
kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, zakładki 
do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania, skoro-
szyty na dokumenty, druki, drukowane materiały informa-
cyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, 
katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy 
z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie promowania 
baletu oraz muzyki, w szczególności klasycznej, impresariat 
w działalności artystycznej, usługi agencji reklamowych, 
usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania ryn-
ku, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identyfikacji) 
i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, designerów, 
artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawią-
zywaniu kontaktów zawodowo - biznesowych, usługi w za-
kresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi 
w zakresie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie 
wystaw oraz targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie rozpowszechniania 
i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc rekla-
mowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania 
wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn 
pomieszczeń - m.in. sklepów, galerii, biur, usługi sprzedaży 
następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wy-
robów jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegar-
ków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycz-
nie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów 
wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, 
wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyro-
bów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, 
gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier i za-
bawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów 
związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym po-
wierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, arty-
kułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodar-
stwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów tytoniowych, 
artykułów spożywczych i przemysłowych, 41 szkoły baleto-
we, pokazy i przedstawienia baletowe, nauka tańca, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw, konkursów, 
występów, koncertów, festiwali muzycznych, warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, 
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, spor-
towych lub rekreacyjnych, organizowanie wystaw związa-
nych z kulturą lub edukacją, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie 
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywko-
wych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, 
publikowanie nut, publikowanie książek, czasopism, gazet, 
fotografii, poradników, broszur i materiałów dydaktycznych 
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycz-
nych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, usługi artystów: baletowych, teatralnych, 
muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dzie-
dzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez 
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z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, dzia-
łalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, ka-
talogowanie i archiwizacja dorobku artystycznego twórców, 
usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompo-
zycje muzyczne, usługi galerii sztuki, organizowanie poka-
zów mody, konkursów piękności, organizowanie i obsługa 
plebiscytów, usługi biblioteczne, publikacje elektroniczne 
on-line, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, 
usługi dystrybucji biletów, wynajmowanie modeli do po-
zowania artystom, wizualna rejestracja koncertów, zdarzeń, 
imprez i uroczystości, doradztwo w zakresie edukacji lub 
kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania 
rozwojem umiejętności oraz kompetencji, kursy językowe, 
usługi trenerów osobistych w dziedzinie baletu.

(210) 517900 (220) 2020 09 03
(731) ŁUCZAK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

-HANDLOWO-USŁUGOWE LORIN, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVIVER LORIN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, body jako bielizna, bokser-
ki, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielo-
we, dzianina jako odzież, gorsety jako bielizna, gorsety jako bieli-
zna damska, halki jako bielizna, halki, półhalki, kąpielówki, kombi-
nezony, kombinezony jako odzież, kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, koszule, koszule sportowe, legginsy, majtki, 
majtki damskie, męskie apaszki, nakrycia głowy, odzież, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież fitness, odzież skórzana, 
odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież intymna, 
okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, pasy do prze-
chowywania pieniędzy jako odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, potniki, spód-
nice, sukienki, szorty, szlafroki, t-shirty, spódnico-spodenki, stroje 
do judo, stroje kąpielowe, stroje plażowe, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży różnych produktów bez uwzględnienia transportu, 
takich jak: produkty lniane, odzież, bielizna, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bielizna i odzież intym-
na, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, gorsety jako 
bielizna, halki jako bielizna, kombinezony, koszule, koszule spor-
towe, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, spódnice, sukienki, szorty, szlafroki, t-shir-
ty, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje kąpielowe, stroje 
plażowe, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hiper-
markecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą kata-
logów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez 
strony internetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysył-
kowej, usługi w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii 
publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 518056 (220) 2020 09 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FERRBUD SPÓŁKA 

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

(540) FB FERRBUD

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, akcesoria zabezpieczające 
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich 
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie 
niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i mate-
riały izolacyjne i zabezpieczające, 35 usługi handlu hurtowego 
w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie materiałów budowlanych, 37 usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczące-
go i konserwacyjnego, usługi instalacyjne w zakresie instalacji 
i urządzeń sanitarnych, instalacji kanalizacyjnych, sprzętu do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, instalacji i urządzeń do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, czysz-
czenie, naprawy instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacji 
kanalizacyjnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, konserwacje instalacji i urządzeń sa-
nitarnych, instalacji kanalizacyjnych, sprzętu do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentyla-
cji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.

(210) 518155 (220) 2020 09 10
(731) GENERAL HEMP MARKETING  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cannabis essentials MM

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromaty do żywno-
ści w postaci olejków eterycznych, cytrynowe olejki eterycz-
ne, esencje eteryczne, olejek bergamotowy, olejek golterio-
wy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, 
olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 44 aromaterapia.

(210) 518530 (220) 2020 09 18
(731) SOFUL ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EliteClub MONACO Poland Official Principality 

of Monaco
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.01.01, 01.01.03, 
26.11.02, 24.09.01, 24.09.24

(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: kub-
ki, notesy, długopisy, pamięci USB, parasoli, kalendarzy, 
36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja 
zbiórek pieniężnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
organizowanie balów, eventów, konkursów, plebiscytów, 
loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wy-
darzeń tematycznych, festiwali filmowych, usługi eduka-
cyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, kształce-
nie praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidu-
alne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, prowadzenie blogów, dzienników 
internetowych, periodyków, tekstów.

(210) 518531 (220) 2020 09 18
(731) POLSKA IZBA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW 

WODNYCH-POLSKIE JACHTY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLBOAT YACHTING FESTIVAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 18.03.01, 18.03.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie targów, wystaw i prezentacji 
towarów, w tym jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi 
i pojazdów wodnych, organizowanie targów, wystaw i stałych 
ekspozycji handlowych i reklamowych, prowadzenie wystaw 
w ramach wirtualnych targów on-line, pokazy towarów, pro-
mocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, pośrednic-
two w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi negocjacyjne, 

wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, współpraca 
z krajowymi i zagranicznymi organami administracji państwo-
wej i samorządowej, izbami przemysłowymi i handlowymi, 
jednostkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami, 
instytucjami i podmiotami gospodarczymi, promowanie no-
wych rozwiązań technicznych i technologicznych, promowa-
nie polskiego przemysłu jachtowego i sportów wodnych, pro-
mowanie wiedzy i kształcenia z zakresu przemysłu jachtowego 
i sportów wodnych, promowanie turystyki i rekreacji wodnej, 
usługi z zakresu public relations, kształtowanie i promowa-
nie zasad etyki w działalności gospodarczej, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), reklamy, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy prasowe, 
reklamy telewizyjne, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi związane z przygotowywaniem mate-
riałów do druku, powielanie dokumentów, obróbka tekstów, 
prenumerata czasopism i periodyków dla osób trzecich, analizy 
kosztów i wyceny w zakresie działalności gospodarczej, pozyski-
wanie i systematyzowanie danych w komputerowych i interne-
towych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
udostępnianie informacji za pomocą sieci komputerowych, wy-
szukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, usługi 
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospo-
darczej, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw i sta-
łych ekspozycji z dziedziny kultury, edukacji, sportów wodnych, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem 
i prowadzeniem wystaw i stałych ekspozycji z dziedziny kultury, 
edukacji i sportów wodnych, organizowanie, prowadzenie i ob-
sługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i konkursów, rezerwowanie miejsc i biletów na pokazy, imprezy 
i wydarzenia sportowe, usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, kultury i sportu, usługi szkole-
niowe, kształcenie praktyczne, nauczanie, szkolenie zawodowe 
z zakresu przemysłu jachtowego i sportów wodnych, publiko-
wanie tekstów (innych niż reklamowe), publikowanie książek, 
czasopism i periodyków, publikacje internetowe i elektroniczne 
on-line, produkcja filmów i nagrań audio i video, fotoreportaże, 
usługi fotograficzne, audiowizualne i multimedialne, produkcja 
reklam w tym filmów reklamowych, informacja o rekreacji, do-
starczanie informacji na temat sportów wodnych.

(210) 518536 (220) 2020 10 23
(731) DERING ANNA, Wiąskie Piaski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 518571 (220) 2020 09 17
(731) RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
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(540) delipop
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służą-
ce do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i prze-
syłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury, 
7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe słu-
żące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i prze-
syłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury oraz 
części do tych urządzeń, urządzenia i maszyny automatyczne 
wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne 
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sorto-
wania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowa-
nia odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, 
urządzenia elektroniczne wyposażone w systemy chłodzące, 
urządzenia i maszyny elektroniczne wyposażone w systemy 
chłodzące, 35 wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tek-
stów reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, 
przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automa-
tycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie 
przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu to-
warów oraz o transporcie towarów.

(210) 518696 (220) 2020 09 24
(731) IDESIN M. SIWEK SPÓŁKA JAWNA, KIELCE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nano BLOCK

(531) 01.15.15, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.16, 
26.01.18

(510), (511) 24 tkaniny dekoracyjne i obiciowe.

(210) 518751 (220) 2020 09 25
(731) TEA FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 herbata, yerba mate, herbata matcha, herbata 
rooibos, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarnicze i ciastkarskie, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hur-
towniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: herbaty, herbaty yerba 
mate, herbaty matcha, herbaty rooibos, kawy, zioła, przyprawy, 
akcesoria do kawy i herbaty, akcesoria do yerba mate, akceso-
ria do matchy, czajniki, dzbanki, zaparzacze do herbaty i kawy, 
szklanki, kubki, filiżanki, puszki i pudełka ozdobne, ciastka i wy-

roby piekarnicze, syropy, dodatki do kawy i herbaty, czekolady, 
czekolady na gorąco, kakao, zestawy prezentowe, 43 usługi ka-
wiarni, usługi herbaciarni, usługi restauracyjne i barowe.

(210) 518788 (220) 2020 09 24
(731) VITAPRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, kremy kosme-
tyczne, mydła toaletowe, środki do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, środki do prania, detergenty, olejki ete-
ryczne, 5 środki farmaceutyczne, środki farmaceutyczne pocho-
dzenia roślinnego, chemikalia medyczne, materiały do plombo-
wania zębów, lecznicze środki do czyszczenia zębów, woski 
dentystyczne, środki kosmetyczne do celów leczniczych, balsa-
my do celów leczniczych odkażające, suplementy diety, 32 soki 
owocowe, woda mineralna, syropy do napojów, napoje na ba-
zie produktów naturalnych, napoje bezalkoholowe.

(210) 518799 (220) 2020 09 28
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL MARIJUANA MEDICAL CBD indica sativa 

HEMPMEDICAM ORGANIC CANNABIS

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.03, 26.01.16, 24.13.25, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 518802 (220) 2020 09 28
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cannabis Boys
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 518810 (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
(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) 518819 (220) 2020 09 25
(731) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 34 ciekły roztwór (płyn, liquid) do elektronicz-
nych papierosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
oraz za pośrednictwem Internetu ciekłego roztworu (płyn, 
liquid) do elektronicznych papierosów.

(210) 518847 (220) 2020 09 29
(731) RUSZKOWSKI WIESŁAW, Ruciane-Nida
(540) (znak słowny)
(540) beach champ
(510), (511) 28 piłki do gry, piłki do siatkówki plażowej.

(210) 518898 (220) 2020 09 30
(731) KUPIEC MARCIN CONS CONTROL SYSTEM, 

Czerwieńsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2 LINER HOME

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja.

(210) 518899 (220) 2020 09 30
(731) KUPIEC MARCIN CONS CONTROL SYSTEM, 

Czerwieńsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONS CONTROL SYSTEM

(531) 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja.

(210) 518900 (220) 2020 09 28
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Viruzine Forte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety 
dla ludzi, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz-
niczych, wyroby medyczne zawarte w klasie 5, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób wirusowych, preparaty 
przeciwwirusowe.

(210) 518903 (220) 2020 09 30
(731) BRZOZOWSKI RYSZARD, JANKOWIAK SZYMON 

BROWAR BESPOKE SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BESPOKE

(531) 05.11.15, 09.03.02, 09.03.09, 09.03.13, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze.
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(210) 518923 (220) 2020 09 29
(731) RACZYŃSKI MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, 

Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) AUDIOHEAVEN
(510), (511) 9 sprzęt audio, głośniki [sprzęt audio], sprzęt 
nagrywający audio, sprzęt konferencyjny audio, miksery 
[sprzęt audio], piloty do sprzętu audiowizualnego, sprzęt 
audio do noszenia na sobie, sprzęt komputerowy do prze-
twarzania sygnałów audio i wideo, sprzęt komputerowy 
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cy-
frowych, głośniki audio, wzmacniacze audio, odtwarzacze 
audio, odbiorniki audio, interfejsy audio, miksery audio, 
analizatory audio, kompresory audio, ekspandery audio, 
przejściówki audio, domowe głośniki audio, odbiorniki au-
dio-wideo, scalone wzmacniacze audio, wielopomieszcze-
niowe urządzenia audio, elektroniczne urządzenia audio, 
samochodowe zestawy audio, urządzenia audio hi-fi, urzą-
dzenia do odtwarzania audio, urządzenia do nagrywania 
audio, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), cyfrowe 
urządzenia interfejsowe audio, urządzenia do efektów au-
dio, urządzenia audiowizualne i fotograficzne.

(210) 518927 (220) 2020 09 29
(731) SZTOBRYN MARIUSZ PPUH MADREX, Policzna
(540) (znak słowny)
(540) DEUS
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, krzesła [fotele] biuro-
we, fotele gamingowe (fotele dla graczy), komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], meble komputerowe.

(210) 518957 (220) 2020 09 29
(731) SZTOBRYN MARIUSZ PPUH MADREX, Policzna
(540) (znak słowny)
(540) EXTREME
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, krzesła [fotele] biuro-
we, fotele gamingowe (fotele dla graczy), komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], meble komputerowe.

(210) 518958 (220) 2020 09 29
(731) SZTOBRYN MARIUSZ PPUH MADREX, Policzna
(540) (znak słowny)
(540) INFINI
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, krzesła [fotele] biuro-
we, fotele gamingowe (fotele dla graczy), komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], meble komputerowe.

(210) 518972 (220) 2020 09 30
(731) KOLASA KRZYSZTOF VICTOR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Florida sun
(510), (511) 9 modne okulary przeciwsłoneczne, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary zerówki.

(210) 519032 (220) 2020 10 01
(731) LB RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) B LoveBrands Events

(531) 02.09.01, 01.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 35 agencje reklamowe, public relations (agen-
cje), wizerunku (kreowanie) [firmy, usług, towarów].

(210) 519048 (220) 2020 10 03
(731) CZACHOWICZ PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  www.CapOfHell.com

(531) 01.15.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież.

(210) 519049 (220) 2020 10 03
(731) SENIORAPP MROCZEK MARCZAK SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeniorApp

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy], 
mobilne aplikacje, urządzenia technologii informacyjnej  
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.

(210) 519052 (220) 2020 10 04
(731) GAUDERS NICOLAS, Smerekowiec
(540) (znak słowny)
(540) Dżon Łejn
(510), (511) 43 usługi w zakresie restauracji [brasserie].

(210) 519070 (220) 2020 10 02
(731) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(553) (znak ruchomy)
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(540) Znikający klej

(531) 04.05.05, 02.03.22, 27.05.01, 29.01.14, 02.01.07
(571) opis znaku: znak towarowy zmienia kolor pod wpły-

wem rosnącej temperatury (np. wskutek dotyku lub 
pocierania), przybierając kolejno wersje wskazane  
w punktach 1-4

(510), (511) 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku 
domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drze-
wa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, 
tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, krysz-
tałów, porcelany, ceramiki i puzzli.

(210) 519072 (220) 2020 10 02
(731) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(553) (znak ruchomy)
(540) Znikający klej

(531) 02.01.07, 02.03.22, 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(571) opis znaku: znak towarowy zmienia kolor pod wpły-

wem rosnącej temperatury (np. wskutek dotyku lub 
pocierania), przybierając kolejno kolory wskazane  
w punktach 1-4

(510), (511) 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku 
domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drze-
wa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, 
tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, krysz-
tałów, porcelany, ceramiki i puzzli.

(210) 519089 (220) 2020 10 05
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IN THE COMPANY OF WOMEN
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, 
porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, usłu-
gi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz 
ciągłości działania, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń 
edukacyjnych oferujących rozwój osobisty oraz pogłębianie 
wiedzy dotyczącej ciała i psychologii kobiecej, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, spotkań, warsztatów dla ko-
biet związanych z tematyką ich kobiecości i zdrowia, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne klubów, 

organizacja imprez i spotkań integracyjnych, wydawanie 
czasopism, biuletynów, publikacji medycznych, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikacja 
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, publikowanie książek, czasopism, publikowanie ksią-
żek edukacyjnych i instruktażowych, publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych on-line, 42 doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, projektowanie i obsługa 
portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet 
dotyczących ich kobiecości, seksualności, zdrowia, praw, 
opracowywanie platform komputerowych, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, 
44 usługi wsparcia dla kobiet z zakresu psychoterapii holi-
stycznej, medycyny estetycznej, seksuologii, ginekologii, za-
biegów kosmetycznych.

(210) 519093 (220) 2020 10 05
(731) EASTWINGS UG (haftungsbeschraenkt),  

Muenchen, DE
(540) (znak słowny)
(540) LIYANE
(510), (511) 4  bezdymne mieszaniny w postaci stałej 
do użytku jako paliwa, świece i knoty do oświetlenia.

(210) 519101 (220) 2020 10 05
(731) M-IMPORT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mimport

(531) 26.11.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ładowarki baterii do użytku z telefonami,  
16 folia bąbelkowa do pakowania, 31 słoma.

(210) 519103 (220) 2020 10 05
(731) CFOSERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość, rachunko-
wość, księgowość i audyt, audyt sprawozdań finanso-
wych, audyt finansowy, planowanie działalności go-
spodarczej, 36 finansowe usługi konsultingowe, usługi 
reprezentantów finansowych, usługi finansowe, usługi 
dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi doradcze fi-
nansowo-ekonomiczne, finansowe usługi rozliczeniowe 
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[clearingowe], doradztwo finansowe i usługi konsultingu 
finansowego, doradcze usługi zarządzania finansowego, 
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi doradcze doty-
czące finansowania, usługi konsultacyjne dotyczące fi-
nansów korporacyjnych, finansowe usługi rozrachunkowe 
i rozliczeniowe, finansowe i inwestycyjne usługi konsulta-
cyjne, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, 
usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi 
informacji i doradztwa finansowego, usługi w zakresie 
analiz finansowych, usługi w zakresie ocen finansowych, 
usługi w zakresie badań finansowych, finansowe usłu-
gi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe 
dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi 
finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi dorad-
cze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze 
w zakresie spraw finansowych, usługi doradcze dotyczące 
zarządzania środkami finansowymi, usługi analiz finanso-
wych związane z inwestycjami, usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakre-
sie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi w zakresie 
badań i analiz finansowych, zarządzanie finansami przed-
siębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami, zarządza-
nie postanowieniami finansowymi, 41 usługi szkoleniowe 
w dziedzinie finansów.

(210) 519107 (220) 2020 10 05
(731) DIBEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DIBEO

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe 
konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje 
przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia 
metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe 
słupy ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, za-
daszenia metalowe [konstrukcje], 12 ręcznie obsługiwane 
wózki, wózki na kółkach na bagaż, wózki o różnym prze-
znaczeniu.

(210) 519110 (220) 2020 10 06
(731) WAŁĘSA LECH, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leone

(531) 05.03.13, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, pizzerie, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania 
na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usłu-
gi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi 
zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach.

(210) 519125 (220) 2020 10 05
(731) ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.20, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wypożyczanie stoisk handlowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, zarządzanie nieruchomościami, usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, 37 budowa stoisk i sklepów tar-
gowych, budownictwo, 39 wynajem miejsc postojowych.

(210) 519129 (220) 2020 10 06
(731) KABAT-MAĆKOWIAK ALEKSANDRA FP, Budzyń
(540) (znak słowny)
(540) # KLAPCZERSY
(510), (511) 25 obuwie, obuwie plażowe, obuwie przeciw-
deszczowe, kalosze, klapki, sandały, 35 administrowanie i or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane 
zamówienia towarów, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież i obuwie, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą i obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą i obuwiem, oferowanie do sprzedaży, 
sprzedaż w hurtowaniach, sklepach i za pośrednictwem  
Internetu towarów: obuwie, kalosze, klapki, sandały.

(210) 519156 (220) 2020 10 06
(731) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.02.20, 03.05.09, 03.05.24, 29.01.15, 14.03.21, 03.05.25, 
03.05.26

(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w for-
mie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
nej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki ob-
razu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, materiały 
drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki porcelano-
we, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki papierowe, 
25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, ko-
szulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry 
towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, 
gry losowe, gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za po-
mocą jakichkolwiek sposobów i środków komunikacji z wyko-
rzystaniem wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna niżej wymienionych towarów z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody 
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci 
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbior-
niki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria 
skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biuro-
we, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, pa-
rea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi za-
wieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, 
flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy 
rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, 
otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany,  
worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi apaszki jedwab-
ne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, t-shirty, kurtki, rękawiczki, 
czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, 
szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, 
torciki usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towa-
rów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdob-
nym, z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
prowadzenie portali internetowych, 38 usługi telekomunika-
cyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fa-
bularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwię-
ku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie sys-
temów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednic-

twem sieci informatycznych - Internetu, multimedialne trans-
misje strumieniowe, komunikację przez terminale komputero-
we poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne za-
rządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radio-
wą i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali 
oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewi-
zyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów 
naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodo-
wych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, 
usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych 
i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewo-
dów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wy-
korzystujących energię elektromagnetyczną, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożycza-
nie czasu dostępu do światowej sieci usługi ogłoszeń elektro-
nicznych przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji 
tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych 
z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia 
usługi poczty elektronicznej udostępnianie internetowych fo-
rów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, usługi 
zapewnienia dostępu do portali internetowych, udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonfe-
rencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych pole-
gające na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczą-
cych wydarzeń w kraju i na świecie, usługi VOD, w tym świad-
czone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony 
internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje 
mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne sperso-
nalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo-
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta 
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, 
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jedno-
czesnym przekazywaniem informacji od i do klienta usługi 
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych 
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem prze-
kazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, 
udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w In-
ternecie zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również 
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sie-
ci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakresie naucza-
nia, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie działalności kultu-
ralnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej 
klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań 
dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik au-
diowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub roz-
rywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wi-
deokonferencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań 
biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji 
i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych 
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i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji inte-
raktywnej usługi świadczone przez studia filmowe i studia 
nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowa-
nia i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych w stanie techni-
ki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednic-
twem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów 
rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scena-
riuszy, usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych i rekreacji, ww., usługi prowadzone, gdzie to możliwe, 
również za pośrednictwem strony internetowej udostępnia-
nie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobra-
nia, fotoreportaże, usługi gier on-line produkcja filmów innych 
niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, 
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe 
polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, 
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie ksią-
żek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów druko-
wanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udo-
stępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi repor-
terskie prowadzenie portali edukacyjnych, prowadzenie bi-
bliotek, 42 wynajem miejsca na strony www, hosting portali 
internetowych.

(210) 519159 (220) 2020 10 07
(731) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) fundamax
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wy-
pełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, synte-
tyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji 
wodnych i dźwiękowych, styropian i wyroby ze styropianu, 
19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe ele-
menty budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profi-
le, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończe-
niowe ze styropianu.

(210) 519191 (220) 2020 10 07
(731) WK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO I POWIDŁO MEAT-ING PLACE ESTd. 2013

(531) 03.04.13, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 29 wołowina w plastrach, wołowina gotowa 
do spożycia, wołowina, wędliny, szpik kostny zwierzęcy ja-
dalny, szaszłyki jagnięce, szarpana wołowina, suszone mię-
so, suszona wołowina w paskach, suszona kiełbasa, surowe 
kiełbasy, steki z mięsa, steki wołowe, smażone mięso, prze-
tworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mięsa, pro-
dukty mięsne w formie burgerów, produkty mięsne mrożo-
ne, paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki ham-
burgerowe, mięso świeże, mięso solone, mięso pokrojone 
w plastry, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso mielone 
[mięso siekane], mięso i wędliny, mięso gotowe do spoży-
cia, mięsa wędzone, hamburgery, burgery mięsne, burgery, 
befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), mięso i wyroby 
mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), flaki wołowe, 
galaretki mięsne, galarety mięsne, jagnięcina, przetworzona, 
jagnięcina pieczona, kiełbasy, kiełbasy wędzone, liofilizo-
wane mięso, mięso gotowane, mięso liofilizowane, mięso 
wędzone, pastrami, siekana wołowina peklowana, steki wie-
przowe, szarpana wieprzowina, gotowe posiłki z mięsa [mię-
so jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głów-
nie z owoców morza, mrożone gotowe posiłki składające się 
głównie z warzyw, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny 
składnik], posiłki chłodzone przygotowane z ryb, gotowe po-
siłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się 
głównie z kurczaka, mrożone posiłki składające się głównie 
z ryb, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożo-
ne posiłki składające się głównie z mięsa, mrożone posiłki 
składające się głównie z drobiu, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z drobiu, steki z ryb, ryby, owoce morza i mięczaki, nieży-
we, gotowane owoce morza, przetworzone owoce morza, 
owoce morza [nieżywe], 35 usługi w zakresie zamówień  
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe restau-
racjami, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalno-
ści restauracji, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadze-
nia restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo bizneso-
we w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, rezerwa-
cja stolików w restauracjach, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezer-
wacji posiłków, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywności, ofero-
wanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla 
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innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje oferu-
jące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, 
usługi barowe, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi restaura-
cji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi restau-
racyjne łącznie z wyszynkiem, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostar-
czania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie 
barów szybkiej obsługi, usługi snack-barów, usługi restauracji 
z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi restaura-
cji sprzedających sushi, usługi restauracji serwujących tem-
purę, usługi restauracji fast-food, usługi prywatnego klubu 
kolacyjnego, usługi koktajlbarów, usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi doradców w zakre-
sie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usłu-
gi barów piwnych, usługi barmanów, snack-bary, koktajlbary, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnia-
nie opinii na temat restauracji i barów.

(210) 519192 (220) 2020 10 07
(731) WK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO i POWIDŁO ESTd. 2013

(531) 03.04.13, 26.01.01, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 29 wołowina w plastrach, wołowina gotowa 
do spożycia, wołowina, wędliny, szpik kostny zwierzęcy ja-
dalny, szaszłyki jagnięce, szarpana wołowina, suszone mię-
so, suszona wołowina w paskach, suszona kiełbasa, surowe 
kiełbasy, steki z mięsa, steki wołowe, smażone mięso, prze-
tworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mięsa, pro-
dukty mięsne w formie burgerów, produkty mięsne mrożo-
ne, paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki ham-
burgerowe, mięso świeże, mięso solone, mięso pokrojone 
w plastry, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso mielone 
[mięso siekane], mięso i wędliny, mięso gotowe do spoży-

cia, mięsa wędzone, hamburgery, burgery mięsne, burgery, 
befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), mięso i wyroby 
mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), flaki wołowe, 
galaretki mięsne, galarety mięsne, jagnięcina, przetworzona, 
jagnięcina pieczona, kiełbasy, kiełbasy wędzone, liofilizo-
wane mięso, mięso gotowane, mięso liofilizowane, mięso 
wędzone, pastrami, siekana wołowina peklowana, steki wie-
przowe, szarpana wieprzowina, gotowe posiłki z mięsa [mię-
so jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głów-
nie z owoców morza, mrożone gotowe posiłki składające się 
głównie z warzyw, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny 
składnik], posiłki chłodzone przygotowane z ryb, gotowe po-
siłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się 
głównie z kurczaka, mrożone posiłki składające się głównie 
z ryb, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożo-
ne posiłki składające się głównie z mięsa, mrożone posiłki 
składające się głównie z drobiu, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z drobiu, steki z ryb, ryby, owoce morza i mięczaki, nieży-
we, gotowane owoce morza, przetworzone owoce morza, 
owoce morza [nieżywe], 35 usługi w zakresie zamówień  
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe restau-
racjami, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalno-
ści restauracji, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadze-
nia restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo bizneso-
we w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, rezerwa-
cja stolików w restauracjach, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezer-
wacji posiłków, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywności, ofero-
wanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje oferu-
jące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, 
usługi barowe, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi restaura-
cji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi restau-
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racyjne łącznie z wyszynkiem, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostar-
czania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie 
barów szybkiej obsługi, usługi snack-barów, usługi restauracji 
z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi restaura-
cji sprzedających sushi, usługi restauracji serwujących tem-
purę, usługi restauracji fast-food, usługi prywatnego klubu 
kolacyjnego, usługi koktajlbarów, usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi doradców w zakre-
sie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usłu-
gi barów piwnych, usługi barmanów, snack-bary, koktajlbary, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnia-
nie opinii na temat restauracji i barów.

(210) 519193 (220) 2020 10 07
(731) WK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Bydło i Powidło
(510), (511) 29 wołowina w plastrach, wołowina gotowa 
do spożycia, wołowina, wędliny, szpik kostny zwierzęcy 
jadalny, szaszłyki jagnięce, szarpana wołowina, suszone 
mięso, suszona wołowina w paskach, suszona kiełbasa, 
surowe kiełbasy, steki z mięsa, steki wołowe, smażone 
mięso, przetworzone produkty mięsne, przekąski na ba-
zie mięsa, produkty mięsne w formie burgerów, produkty 
mięsne mrożone, paczkowane mięso, niegotowane pła-
skie kotleciki hamburgerowe, mięso świeże, mięso solo-
ne, mięso pokrojone w plastry, mięso pieczone, mięso 
mrożone, mięso mielone [mięso siekane], mięso i wędliny, 
mięso gotowe do spożycia, mięsa wędzone, hamburge-
ry, burgery mięsne, burgery, befsztyk z siekanej wołowi-
ny (hamburger), mięso i wyroby mięsne, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), flaki wołowe, galaretki mięsne, 
galarety mięsne, jagnięcina, przetworzona, jagnięcina pie-
czona, kiełbasy, kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, 
mięso gotowane, mięso liofilizowane, mięso wędzone, 
pastrami, siekana wołowina peklowana, steki wieprzo-
we, szarpana wieprzowina, gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głów-
nie z owoców morza, mrożone gotowe posiłki składają-
ce się głównie z warzyw, gotowe posiłki z drobiu [drób 
jako główny składnik], posiłki chłodzone przygotowane 
z ryb, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, 
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mrożone 
posiłki składające się głównie z kurczaka, mrożone posił-
ki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, 
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mię-
sa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składają-
ce się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dro-
biu, steki z ryb, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
gotowane owoce morza, przetworzone owoce morza, 
owoce morza [nieżywe], 35 usługi w zakresie zamówień  

on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe 
restauracjami, wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w za-
kresie działalności restauracji, zarządzanie restauracjami 
dla osób trzecich, usługi marketingowe w dziedzinie re-
stauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restau-
racji, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia re-
stauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, infor-
macja o usługach restauracyjnych, rezerwacja stolików 
w restauracjach, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwa-
cji posiłków, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywno-
ści, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, re-
stauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwują-
ce wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), usługi mobilnych 
restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], 
usługi ogródków piwnych, usługi restauracji sprzedają-
cych posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsłu-
gi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się 
na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi restau-
racyjne łącznie z wyszynkiem, usługi świadczone przez 
bary bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie 
dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakre-
sie kantyn, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywno-
ści i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, 
usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
usługi snack-barów, usługi restauracji z daniami ramen, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracji sprzedają-
cych sushi, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi 
restauracji fast-food, usługi prywatnego klubu kolacyjne-
go, usługi koktajlbarów, usługi klubów w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, usługi doradców w zakresie 
win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usłu-
gi barów piwnych, usługi barmanów, snack-bary, koktajl-
bary, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji i barów.
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(210) 519195 (220) 2020 10 07
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Zaufaj maxymalnej sile leku Biotebal MAX! AŻ 10 MG 

BIOTYNY!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 519201 (220) 2020 10 07
(731) BOOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOZE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.09
(510), (511) 32 napoje gazowane bezalkoholowe o smaku 
alkoholu, w szczególności o smakach rum z colą, whisky 
z colą, koniak z colą i gin z tonikiem, napoje gazowane bez-
alkoholowe, koktajle bezalkoholowe, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży napojów gazowanych bezalkoholowych o smaku 
alkoholu, napojów gazowanych bezalkoholowych na bazie 
coli i koktajli bezalkoholowych, sprzedaż wyżej wymienio-
nych produktów poprzez sieć komputerową (e-sklep).

(210) 519216 (220) 2020 10 07
(731) BYTNER PATRYK, Klepacze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gorący Trójkąt

(531) 01.15.05, 05.09.24, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, pizzerie, restauracje, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów 
i restauracji, usługi mobilnych restauracji, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem  
(catering), usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 519217 (220) 2020 10 07
(731) BYTNER PATRYK, Klepacze
(540) (znak słowny)
(540) GORĄCY TRÓJKĄT
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, pizzerie, restauracje, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów 
i restauracji, usługi mobilnych restauracji, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem  
(catering), usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 519459 (220) 2020 10 13
(731) REVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVbud REAL ESTATE & CONSTRUCTION

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, wynajem maszyn do pompowania betonu, 
wynajem narzędzi budowlanych, wynajem narzędzi ręcz-
nych i narzędzi z napędem elektrycznym, usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa biur, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków służby 
zdrowia, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów 
medycznych, budowa konstrukcji podziemnych, budowa 
sieci transportu podziemnego, budowa szpitali, budowa 
szkół, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa-
nie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remon-
ty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie 
nieruchomości, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, montaż 
i naprawy budynków i budowli, usługi nadzoru budowla-
nego, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi 
punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy 
komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i skle-
pów, budowa, i naprawy obiektów magazynowych, insta-
lacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, 
mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy 
urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urzą-
dzeń antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń 
łączności w tym telefonów, usługi doradcze dotyczące reno-
wacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów dotyczących nieruchomości.

(210) 519465 (220) 2020 10 13
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mikrokarta Samodzielniaka
(510), (511) 16 papier, drukowane artykuły papierowe i ma-
teriały reklamowe: druki: materiały biurowe, gazety, periody-
ki: publikacje drukowane, magazyny, broszury: ulotki: wizy-
tówki, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich: promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, reklama: reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozwijanie koncepcji reklamowych: 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingo-
we, usługi relacji z mediami: usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług: 
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlo-
wa, badanie rynku, doradztwo biznesowe, specjalistyczne 
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej, promocja towarów i usług poprzez sponsoro-
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wanie, administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą: pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku 
z planowaniem biznesowym, 36 usługi bankowe i finanso-
we, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płat-
niczymi: bankowość hipoteczna: bankowość on-line: do-
radztwo w sprawach finansowych, emisja kart kredytowych, 
informacje finansowe, inwestycje finansowe, pożyczki [finan-
sowanie]: pożyczki ratalne: przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart kredytowych: udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi badań dotyczących finansów: usługi banków 
oszczędnościowych: usługi depozytów sejfowych, usługi 
finansowania: zarządzanie finansami, 41 usługi w zakresie: 
edukacji i szkolenia: publikacji elektronicznych za pośred-
nictwem sieci on-line: organizowania i prowadzenia semi-
nariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu 
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej: publikowania materiałów dru-
kowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulo-
tek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, 
ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji: usługi 
doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie przedmio-
towym uprzednio wymienionym: usługi w zakresie organi-
zacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz 
organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych 
i kulturalnych.

(210) 519467 (220) 2020 10 13
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karta Samodzielniaka
(510), (511) 16 papier, drukowane artykuły papierowe i ma-
teriały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periody-
ki, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, wizy-
tówki, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich: promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozwijanie koncepcji reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingo-
we, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlo-
wa, badanie rynku, doradztwo biznesowe, specjalistyczne 
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej, promocja towarów i usług poprzez sponsoro-
wanie, administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku 
z planowaniem biznesowym, 36 usługi bankowe i finanso-
we, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płat-
niczymi, bankowość hipoteczna, bankowość on-line, do-
radztwo w sprawach finansowych, emisja kart kredytowych, 
informacje finansowe, inwestycje finansowe, pożyczki [finan-
sowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart kredytowych, udostępnianie 
informacji, finansowych za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi badań dotyczących finansów, usługi banków 
oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi 
finansowania, zarządzanie finansami, 41 usługi w zakresie: 
edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych za pośred-

nictwem sieci on-line, organizowania i prowadzenia semi-
nariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu 
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów dru-
kowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulo-
tek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, 
ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, usługi 
doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie przedmio-
towym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organi-
zacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz 
organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych 
i kulturalnych.

(210) 519471 (220) 2020 10 13
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karta do Dorosłości
(510), (511) 16 papier: drukowane artykuły papierowe 
i materiały reklamowe: druki, materiały biurowe, gazety, 
periodyki: publikacje drukowane, magazyny, broszury, 
ulotki: wizytówki, 35 prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, profilowanie kon-
sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie to-
warów i usług w formie sponsorowania wydarzeń spor-
towych, publikowanie materiałów reklamowych, reklama: 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozwijanie koncepcji reklamowych, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi relacji 
z mediami: usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług: 
informacja o działalności gospodarczej i informacja han-
dlowa, badanie rynku: doradztwo biznesowe, specjali-
styczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
działalności gospodarczej, promocja towarów i usług 
poprzez sponsorowanie: administrowanie i zarządza-
nie działalnością gospodarczą, pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, 
36 usługi bankowe i finansowe, usługi związane z kartami 
kredytowymi i kartami płatniczymi, bankowość hipotecz-
na, bankowość on-line, doradztwo w sprawach finanso-
wych, emisja kart kredytowych, informacje finansowe: 
inwestycje finansowe: pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą 
kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, udostępnianie informacji fi-
nansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
badań dotyczących finansów, usługi banków oszczędno-
ściowych, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowa-
nia, zarządzanie finansami, 41 usługi w zakresie: edukacji 
i szkolenia, publikacji elektronicznych za pośrednictwem 
sieci on-line, organizowania i prowadzenia seminariów, 
kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu w za-
kresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów 
drukowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur 
i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, 
finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwe-
stycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w za-
kresie przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi 
w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wy-
darzeń sportowych i kulturalnych.
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(210) 519491 (220) 2020 10 14
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(554) (znak przestrzenny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC DOUBLE MATCH  

BASE & FOUNDATION

(531) 19.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki 
do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, włosów, środki do pielęgnacji ust, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, odżywki do rzęs, maski 
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentra-
ty nawilżające, olejki eteryczne, środki toaletowe, podkłady 
i pudry, bazy kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 519492 (220) 2020 10 14
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(554) (znak przestrzenny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BEAUTY BOOSTER

(531) 19.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in-
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i ko-

lońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do demakijażu, serum 
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 
eteryczne, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 519494 (220) 2020 10 14
(731) OCHMANN ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO OCHMAN, 

Ligota
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ochman

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa, benzyna, benzyna do celów przemy-
słowych, benzyna silnikowa, benzyna wysokooktanowa, gaz 
płynny, olej napędowy, mieszanki paliw, paliwa z ropy nafto-
wej, dodatki niechemiczne do paliwa, olej opałowy, parafina, 
paliwo lotnicze, oleje silnikowe, oleje i tłuszcze przemysło-
we, smary, oleje przekładniowe, koks naftowy, paliwo bio-
diesel, 9 karty chipowe, odczytywane przez maszyny karty 
przenoszące zakodowane informacje, karty upoważniające 
do zakupów na kredyt, magnetyczne karty stałego klienta, 
magnetyczne karty debetowe, magnetyczne karty rabato-
we, karty magnetyczne, paliwomierze, mierniki zużycia pali-
wa, czujniki poziomu paliwa, urządzenia do regulacji paliwa, 
programy komputerowe do zarządzania paliwem, pompy 
paliwowe samoregulujące, przepływomierze, 20 zbiorniki 
z tworzyw sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów], 
pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, zbiorniki niemeta-
lowe i niemurowane, zbiorniki z tworzyw sztucznych, zawo-
ry, niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów do przechowywa-
nia, przewożenia i dystrybucji paliw płynnych, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych 
i ich produktów pochodnych, administrowanie sprzedażą, 
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie sprzedaży: paliw, 
olejów i akcesoriów samochodowych, artykułów: spożyw-
czych, przemysłowych, papierniczych, czasopism, książek, 
map, atlasów samochodowych oraz innych artykułów po-
wszechnego użytku, usługi w zakresie organizacji i zarządza-
nia programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w za-
kresie zarządzania zakupami i transakcjami, 36 udzielanie 
kredytu na pokrycie wydatków na paliwo, usługi w zakresie 
spraw finansowych, usługi w zakresie kredytowania, usługi 
w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do za-
kupów, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów, mycie 
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów w tym urządzeń 
do tankowania pojazdów, usługi motoryzacyjne prowa-
dzone na stacjach paliwowych, usługi stacji obsługi samo-
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chodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne pro-
wadzone na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samo-
chodowych, usługi zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
usługi wymiana olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów 
i przyczep, usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania 
opon, 39 usługi dystrybucji paliw, przechowywanie energii 
i paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, usługi transporto-
we, usługi transportu pojazdami silnikowymi, dostawa pali-
wa, organizowanie magazynowania paliw, 43 bary przeką-
skowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, serwowanie jedzenia i napojów.

(210) 519495 (220) 2020 10 14
(731) OCHMANN ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO OCHMAN, 

Ligota
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flota PARTNER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, benzyna, benzyna do celów przemy-
słowych, benzyna silnikowa, benzyna wysokooktanowa, gaz 
płynny, olej napędowy, mieszanki paliw, paliwa z ropy nafto-
wej, dodatki niechemiczne do paliwa, olej opałowy, parafina, 
paliwo lotnicze, oleje silnikowe, oleje i tłuszcze przemysło-
we, smary, oleje przekładniowe, koks naftowy, paliwo bio-
diesel, 9 karty chipowe, odczytywane przez maszyny karty 
przenoszące zakodowane informacje, karty upoważniające 
do zakupów na kredyt, magnetyczne karty stałego klienta, 
magnetyczne karty debetowe, magnetyczne karty rabato-
we, karty magnetyczne, paliwomierze, mierniki zużycia pali-
wa, czujniki poziomu paliwa, urządzenia do regulacji paliwa, 
programy komputerowe do zarządzania paliwem, pompy 
paliwowe samoregulujące, przepływomierze, 20 zbiorniki 
z tworzyw sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów], 
pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, zbiorniki niemeta-
lowe i niemurowane, zbiorniki z tworzyw sztucznych, zawo-
ry, niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów do przechowywa-
nia, przewożenia i dystrybucji paliw płynnych, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych 
i ich produktów pochodnych, administrowanie sprzedażą, 
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie sprzedaży: paliw, 
olejów i akcesoriów samochodowych, artykułów: spożyw-
czych, przemysłowych, papierniczych, czasopism, książek, 
map, atlasów samochodowych oraz innych artykułów po-
wszechnego użytku, usługi w zakresie organizacji i zarządza-
nia programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w za-
kresie zarządzania zakupami i transakcjami, 36 udzielanie 
kredytu na pokrycie wydatków na paliwo, usługi w zakresie 
spraw finansowych, usługi w zakresie kredytowania, usługi 
w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do za-
kupów, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów, mycie 
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów w tym urządzeń 
do tankowania pojazdów, usługi motoryzacyjne prowa-

dzone na stacjach paliwowych, usługi stacji obsługi samo-
chodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne pro-
wadzone na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samo-
chodowych, usługi zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
usługi wymiana olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów 
i przyczep, usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania 
opon, 39 usługi dystrybucji paliw, przechowywanie energii 
i paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, usługi transporto-
we, usługi transportu pojazdami silnikowymi, dostawa pali-
wa, organizowanie magazynowania paliw, 43 bary przeką-
skowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, serwowanie jedzenia i napojów.

(210) 519504 (220) 2020 10 15
(731) KOMOROWSKI ADAM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ixel ixel.pl
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, 18 parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry 
zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
nakrycia głowy, obuwie, odzież.

(210) 519520 (220) 2020 10 14
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pulsar

(531) 05.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, w tym nawozy mineralne, nawozy 
azotowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków che-
micznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi 
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 519541 (220) 2020 10 14
(731) KOWAL MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stowarzyszenie Smoleńskie
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(531) 03.07.01, 23.01.01, 24.09.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 zbieranie funduszy, organizowanie zbierania 
funduszy, 38 agencje informacyjne, dostarczanie wiadomo-
ści za pośrednictwem mediów audiowizualnych, fora [poko-
je rozmów] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 41 organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i, sympo-
zjów. publikacja broszur, publikacja czasopism., publikacja 
i redagowanie książek, publikacja, elektroniczna on-line 
periodyków i książek, 42 badania i analizy naukowe, analiza 
materiałów, 45 badania prawne, doradztwo prawne, usługi 
polityczne.

(210) 519550 (220) 2020 10 14
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pulrea

(531) 05.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, w tym nawozy mineralne, nawozy 
azotowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków che-
micznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi 
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 519567 (220) 2020 10 15
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 Śmiejżelki DŻUNGLAKI
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 519578 (220) 2020 10 16
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radio

(531) 24.17.25, 27.05.01, 28.07.99
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, 
gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 agencje re-
klamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, badania opinii publicznej, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 

reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, 38  agencje informacyjne, 
komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja satelitarna, emisja radiowa, emisja programów 
telewizyjnych i radiowych, 41 informacja o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie konkursów, produkcja muzycz-
na, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radio-
we programy rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezenterów mu-
zyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypo-
życzanie sprzętu audio, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organi-
zowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, 42 przetwarzanie informacji dźwięko-
wych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i repro-
dukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych 
do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trze-
cich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz 
osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz 
opracowania ekspertyz i raportów naukowo - nadawczych 
w dziedzinie mediów.

(210) 519583 (220) 2020 10 15
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pulgran

(531) 05.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, w tym nawozy mineralne, nawozy 
azotowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków che-
micznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi 
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 519586 (220) 2020 10 15
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pulan
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(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, w tym nawozy mineralne, nawozy 
azotowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków che-
micznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi 
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 519607 (220) 2020 10 16
(731) CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej i zarządzania nią, inwentaryzacja, inwentaryzacja 
towaru, przygotowanie spisów inwentarza, skomputeryzowana 
kontrola spisu inwentarza, skomputeryzowana kompilacja reje-
strów kontroli spisu inwentarza, kontrola zapasów magazyno-
wych, kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, usługi 
lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, usługi zarządzania 
łańcuchem dostaw, doradztwo biznesowe, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, biura pośrednictwa 
pracy, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, rekrutacja per-
sonelu, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzki-
mi, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w za-
kresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie relokacji 
pracowników, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 519610 (220) 2020 10 16
(731) MISIAK MAREK PERNEGO, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piąty Kąt

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.18, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 37 usługi porządkowania domów [sprzątanie], 
wynajem sprzętu budowlanego, usługi remontowe w zakre-
sie remontów domów i mieszkań, 39 logistyka transportu, 
przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, rezer-
wacja transportu, składowanie towarów, spedycja, wynajem 
powierzchni magazynowych.

(210) 519614 (220) 2020 10 16
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Baltic Home Spa
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pro-
dukty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybak-
teryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(210) 519615 (220) 2020 10 16
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Baltik Home Spa
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pro-
dukty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybak-
teryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(210) 519673 (220) 2020 10 19
(731) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwonicz-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDI OIL

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 4 oleje silnikowe.
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(210) 519680 (220) 2020 10 19
(731) BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOLider

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środ-
ki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej 
klasie, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki 
ochrony roślin zawarte w tej klasie.

(210) 519688 (220) 2020 10 19
(731) MĄCZKA ARKADIUSZ, Jankowo Gdańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM PROJEKT

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, nego-
cjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, promocja sprzedaży lokali 
usługowych i lokali mieszkalnych, 36 zarządzanie nierucho-
mościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, wyceny finansowe nierucho-
mości, usługi kredytowania nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
usługi nabywania nieruchomości, pomoc w zakupie nieru-
chomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i majątku, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trze-
cich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi do-
radztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, admini-
strowanie sprzedażą lokali usługowych i lokali mieszkalnych, 
usługi zarządzania sprzedażą lokali usługowych, usługi za-
rządzania lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 37 usłu-
gi budowlane, nadzór budowlany, informacja budowlana, 
usługi doradztwa budowlanego, wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, budowanie lokali mieszkaniowych 
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi robót 
ziemnych, usługi w zakresie realizacji i nadzoru usług remon-
towych obiektów budowlanych, usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, budowa instalacji wodociągowych, 
montaż instalacji centralnego ogrzewania, usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, budowa użytkowych instalacji 
słonecznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli, 
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg 
dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, 
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i bu-
dowlanych, projektowanie wnętrz budynków, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne.

(210) 519691 (220) 2020 10 20
(731) RADECKI MARCIN, Szczejkowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EKO-CHOICE

(531) 02.09.14, 02.09.15, 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa stałe, bezdymne mieszaniny w postaci 
stałej do użytku jako paliwa, paliwa stałe otrzymane sztucz-
nie, stałe paliwa tlenowe, drzewny (węgiel -) [paliwo], gru-
by węgiel drzewny, węgiel, węgiel drzewny do grillowania, 
węgiel drzewny do użytku jako paliwo, węgiel drzewny [pa-
liwo], węgiel drzewny pochodzenia roślinnego, węgiel mi-
neralny, węgiel o niskiej zawartości popiołu, węgiel o niskiej 
zawartości siarki, drewno opałowe, drewno stosowane jako 
materiał opałowy, patyczki drewniane na podpałkę, podpał-
ki drewniane do zapalania, podpałki [drewno na rozpałkę], 
wióry drewniane do użytku jako paliwo, wióry drewniane 
do wędzenia i przyprawiania żywności, brykiety drzewne, 
granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], paliwo do grilla 
z wiórów drzewnych, polana do palenia w kominku, pro-
dukty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, wióry 
drewniane do wędzenia żywności, brykiet lignitowy, brykiet 
z bituminu, brykiety, brykiety do grilla, brykiety materiałów 
palnych [brykiety węgla], brykiety paliwowe, brykiety pali-
wowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku 
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety 
paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z do-
mieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego 
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, 
brykiety węgla, brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], 
brykiety z węgla drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzew-
nego, hubka [podpałka], granulki skompresowanego włókna 
wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, koks, koks nafto-
wy do użytku jako paliwo, mieszaniny bezdymne do użytku 
jako paliwa, paliwa na bazie węgla, paliwo do grilla, paliwo 
do rozpalania grilla, paliwo w postaci brykietów, palne paliwa 
zbrylone, papier do rozpalania, podpałki, podpałki do grilla, 
podpałki papierowe do zapalania, podpałki stałe, produkty 
na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, produkty 
palne, rozpałki, substancje palne do użytku w urządzeniach 
grzewczych, substancje palne stosowane w urządzeniach 
grzewczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
liwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami.

(210) 519767 (220) 2020 10 21
(731) MYECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOBAZAR Ekologiczne znaczy certyfikowane
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(531) 29.01.03, 27.05.01, 19.01.12
(510), (511) 35 reklama, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], organizowanie i prowadzenie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocje sprzedaży w punkcie 
sprzedaży, na rzecz innych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
udzielanie informacji handlowych, udzielanie porad dla kon-
sumentów o produktach, badania opinii publicznej, usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, 41 edukacja, orga-
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], 43 kawiarnia, kafeterie [bufety].

(210) 519791 (220) 2020 10 21
(731) MELODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MELODY
(510), (511) 43 usługi organizowania imprez okoliczno-
ściowych, organizacja festiwali, organizacja festiwalu piwa, 
organizacja imprez tematycznych, organizacja koncertów, 
organizacja Nocy Kupały, organizacja nocy sylwestrowej, or-
ganizacja ślubów, organizacja Świąt Bożego Narodzenia or-
ganizacja Świąt Wielkanocy, organizacja przyjęć weselnych, 
usługi związane z zapewnieniem domków letniskowych 
do spania, usługi związane z zapewnieniem wyżywienia 
w domkach letniskowych, rezerwacja zakwaterowania ho-
telowego, rezerwacje hotelowe, usługi hotelowe, wynajem 
domków letniskowych, wynajem zakwaterowanie tymcza-
sowego w domkach letniskowych, wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczy-
stości towarzyskie.

(210) 519800 (220) 2020 10 21
(731) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUKA PUKA

(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 28 układanki [puzzle].

(210) 519808 (220) 2020 10 22
(731) POLSKI INSTYTUT FASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIF POLSKI INSTYTUT FASD

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły do ćwiczeń fizycznych służące 
do treningu fizycznego [do celów medycznych], galwanicz-
na aparatura terapeutyczna, maszyny do ćwiczeń do celów 
terapeutycznych, przyrządy do terapii oddechowej, przyrzą-
dy terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, przyrządy terapeutyczne przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych, stymulatory nerwów 
i mięśni, urządzenia do elektrostymulacji do użytku w le-
czeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej stymu-
lacji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, 
urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia 
do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, urządzenia 
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urzą-
dzenia do leczniczej stymulacji mięśni, urządzenia do tera-
peutycznego wzmacniania ciała, urządzenia do wzmacnia-
nia mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia 
pomocnicze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, 
urządzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz dla 
dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, urządzenia 
treningowe sterowane komputerowo do użytku terapeu-
tycznego, 41 badania edukacyjne, doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w za-
kresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, 
edukacja prawna, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edu-
kacyjne usługi doradcze, instruktaż w zakresie technik komu-
nikacyjnych, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, 
kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe dla 
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy 
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, naucza-
nie, nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, nauczanie 
w dziedzinie medycyny, nauczanie wyrównawcze w zakresie 
mowy, ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom 
w uczeniu się, ocena orientacji zawodowej, opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szko-
leniowych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, 
organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie edu-
kacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie kongre-
sów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, 
organizowanie kursów stosujących metody nauczania pro-
gramowanego, organizowanie kursów stosujących metody 
nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydak-
tycznych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, 
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, prowadzenie edukacyjnych programów wspierają-
cych dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów 
wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadze-
nie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych 
dla młodych ludzi i dorosłych, przygotowanie zawodowe 
z zakresu bezpieczeństwa osobistego, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, szkolenie personelu niemedycz-
nego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie personelu dla 
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zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, szkole-
nia diagnostów FASD, szkolenia dla pedagogów, specjalistów 
i rodzin dzieci z FASD, testy edukacyjne, udostępnianie infor-
macji dotyczących szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do prowadzenia szkoleń, usługi doradcze w zakresie edu-
kacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
wydawanie czasopism i periodyków, indywidualne szko-
lenie dotyczące alkoholowego zespołu płodowego (FAS) 
oraz spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwoju (FASD) 
dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz kandydatów 
na rodziny zastępcze i adopcyjne, 44 diagnoza fizjoterapeu-
tyczna, diagnoza normy rozwoju dziecka, diagnozy dotyczą-
ce alkoholowego zespołu płodowego (FAS) oraz spektrum 
poalkoholowych zaburzeń rozwoju (FASD), wielospecjali-
styczna diagnoza dzieci i młodzieży, fizjoterapia, informacje 
dotyczące masażu, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, 
masaż tkanek głębokich, opieka zdrowotna w zakresie ma-
saży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii 
relaksacyjnej, opieka psychologiczna, opracowywanie indy-
widualnych programów rehabilitacji fizycznej, rehabilitacja 
fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, 
terapia mowy, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i re-
habilitacja, psychoterapia, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi terapeutyczne, usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi w zakresie pa-
tologii związane z leczeniem osób, usługi w zakresie terapii 
zajęciowej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, indywidualne szkolenie dotyczące alkoholowego 
zespołu płodowego (FAS) oraz spektrum poalkoholowych 
zaburzeń rozwoju (FASD) dla rodziców zastępczych i adop-
cyjnych oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne, 
zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

(210) 519809 (220) 2020 10 22
(731) KACZMARCZYK RADOSŁAW, Kaszewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZELKA

(531) 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.17, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpie-
czeństwa na drodze.

(210) 519813 (220) 2020 10 22
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) MIKANTO
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 519834 (220) 2020 10 22
(731) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MANUFAKTURA KAWY

(531) 15.07.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 05.07.27, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 30 kawa.

(210) 519845 (220) 2020 10 22
(731) CLEAN FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAN FUTURE WE DARE TO CARE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 deski do muszli klozetowych, deski sede-
sowe, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem 
podkładek higienicznych, dozowniki środków odkażających 
w toaletach, instalacje toaletowe, miski i deski klozetowe 
sprzedawane w zestawie, nakładki sanitarne na deski sede-
sowe, pojedyncze toalety, przenośne toalety, toalety, toalety 
wyposażone w urządzenia myjące, toalety z funkcją steryli-
zacji, urządzenia do suszenia rąk do toalet, 44 udostępnianie 
obiektów i sprzętu toaletowego, wynajem sprzętu do higie-
ny i pielęgnacji urody u ludzi, wynajem toalet przenośnych, 
wypożyczanie obiektów i urządzeń toaletowych.

(210) 519846 (220) 2020 10 23
(731) SMUSZKIEWICZ ADAM, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) MANDIFLEX
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji.

(210) 519857 (220) 2020 10 22
(731) RASMUSSEN MIŁOSZ BABY STORE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEBE SPACE

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35  usługi handlu detalicznego dotyczące tek-
styliów domowych, usługi handlu detalicznego dotyczące 
koszulek dla dzieci, usługi handlu detalicznego dotyczące 
sukienek ciążowych, usługi handlu detalicznego dotyczące 
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skarpetek dla niemowląt i małych dzieci, usługi handlu deta-
licznego dotyczące odzieży niemowlęcej, usługi handlu de-
talicznego dotyczące wyprawki dla noworodków, usługi 
handlu detalicznego dotyczące ubranek do wózków, usługi 
handlu detalicznego dotyczące wyprawki dziecięcej, usługi 
handlu detalicznego, usługi handlu detalicznego dotyczące 
odzieży dla chłopców, usługi handlu detalicznego dotyczące 
kocyków dziecięcych, usługi handlu detalicznego dotyczące 
prześcieradeł na łóżka, usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce ręczników dla dzieci, usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce luźnych sukienek ciążowych, usługi handlu detalicznego 
dotyczące apaszek, usługi handlu detalicznego dotyczące 
chust na głowę, usługi handlu detalicznego dotyczące jed-
noczęściowej odzieży dla niemowląt, usługi handlu detalicz-
nego dotyczące nosidełek, usługi handlu detalicznego doty-
czące artykułów dla niemowląt, usługi handlu detalicznego 
dotyczące gry żaków, usługi handlu detalicznego dotyczące 
zabawek dla dzieci, usługi handlu detalicznego dotyczące, 
usługi handlu detalicznego dotyczące pielęgnacji niemow-
ląt, usługi handlu detalicznego dotyczące kosmetyków, usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące łóżek dla niemowląt, usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące kocyków, usługi handlu 
detalicznego dotyczące pościeli, usługi handlu detalicznego 
dotyczące prześcieradeł, usługi handlu detalicznego doty-
czące pieluszek dla niemowląt, usługi handlu detalicznego 
ubrań dla niemowląt, usługi handlu detalicznego skarpetek 
dla niemowląt, usługi handlu detalicznego dotyczące pod-
kolanówek, usługi handlu detalicznego dotyczące rajstop, 
usługi handlu detalicznego dotyczące rajstop z szelkami, 
usługi handlu detalicznego dotyczące chust, usługi handlu 
detalicznego dotyczące okularów przeciwsłonecznych, usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące spinek do włosów, usługi 
handlu detalicznego dotyczące gryzaków, usługi handlu de-
talicznego dotyczące smoczków, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące butelek do karmienia, usługi handlu detalicz-
nego dotyczące naczyń bambusowych, usługi handlu deta-
licznego dotyczące naczyń silikonowych, usługi handlu de-
talicznego dotyczące bidonów, usługi handlu detalicznego 
dotyczące kubków, usługi handlu detalicznego dotyczące 
przewijaków, usługi handlu detalicznego w zakresie akceso-
riów do kąpieli dla niemowląt, usługi handlu detalicznego 
dotyczące wyprawki dla dzieci, usługi handlu detalicznego 
dotyczące łóżeczek niemowlęcych, usługi handlu detalicz-
nego dotyczące pozytywek, usługi handlu detalicznego do-
tyczące obuwia dla dzieci, usługi handlu detalicznego doty-
czące plastikowych skrzynek do przechowywania, usługi 
handlu detalicznego dotyczące dywanów, usługi handlu 
detalicznego dotyczące lamp nocnych, usługi handlu deta-
licznego dotyczące półek, usługi handlu detalicznego doty-
czące pojemników na kwiaty, usługi handlu detalicznego 
dotyczące narzut, usługi handlu detalicznego dotyczące 
mat do zabawy, usługi handlu detalicznego dotyczące po-
duszek dekoracyjnych, usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce baldachimy, usługi handlu detalicznego dotyczące plaka-
tów, usługi handlu detalicznego dotyczące kartek okoliczno-
ściowych, usługi handlu detalicznego dotyczące stojaków 
edukacyjnych, usługi handlu detalicznego dotyczące rowe-
rów biegowych, usługi handlu detalicznego dotyczące in-
strumentów muzycznych, usługi handlu detalicznego doty-
czące zabawek do piasku, usługi handlu detalicznego doty-
czące kredki, usługi handlu detalicznego dotyczące bluz dla 
kobiet, usługi handlu detalicznego dotyczące t-shirtów, usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące skarpetek, usługi handlu 
detalicznego dotyczące biżuterii, usługi handlu detalicznego 
dotyczące naturalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów, 
twarzy i ciała, usługi handlu detalicznego dotyczące książek, 
usługi handlu detalicznego dotyczące akcesoriów do wło-

sów, usługi handlu detalicznego dotyczące świec, usługi 
handlu detalicznego dotyczące kadzideł, usługi handlu deta-
licznego dotyczące pomadek, usługi handlu detalicznego 
dotyczące toreb wiklinowych, usługi handlu detalicznego 
dotyczące obuwia dla kobiet, usługi handlu detalicznego 
dotyczące kubków ceramicznych, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące rollerów do włosów, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące biustonoszy, usługi handlu detalicznego doty-
czące ręczników, usługi handlu detalicznego dotyczące pla-
katów, usługi handlu detalicznego dotyczące herbat, usługi 
handlu hurtowego dotyczące tekstyliów domowych, usługi 
handlu hurtowego dotyczące koszulek dla dzieci, usługi han-
dlu hurtowego dotyczące sukienek ciążowych, usługi han-
dlu hurtowego dotyczące skarpetek dla niemowląt i małych 
dzieci, usługi handlu hurtowego dotyczące odzieży nie-
mowlęcej, usługi handlu hurtowego dotyczące wyprawki 
dla noworodków, usługi handlu hurtowego dotyczące ubra-
nek do wózków, usługi handlu hurtowego dotyczące wy-
prawki dziecięcej, usługi handlu hurtowego dotyczące 
odzieży dla chłopców, usługi handlu hurtowego dotyczące 
kocyków dziecięcych, usługi handlu hurtowego dotyczące 
prześcieradeł na łóżka, usługi handlu hurtowego dotyczące 
ręczników dla dzieci, usługi handlu hurtowego dotyczące 
luźnych sukienek ciążowych, usługi handlu hurtowego doty-
czące apaszek, usługi handlu hurtowego dotyczące chust 
na głowę, usługi handlu hurtowego dotyczące jednoczę-
ściowej odzieży dla niemowląt, usługi handlu hurtowego 
dotyczące nosidełek, usługi handlu hurtowego dotyczące 
artykułów dla niemowląt, usługi handlu hurtowego dotyczą-
ce gryzaków, usługi handlu hurtowego dotyczące zabawek 
dla dzieci, usługi handlu hurtowego dotyczące pielęgnacji 
niemowląt, usługi handlu hurtowego dotyczące kosmety-
ków, usługi handlu hurtowego dotyczące łóżek dla niemow-
ląt, usługi handlu hurtowego dotyczące kocyków, usługi 
handlu hurtowego dotyczące pościeli, usługi handlu hurto-
wego dotyczące prześcieradeł, usługi handlu hurtowego 
dotyczące pieluszek dla niemowląt, usługi handlu hurtowe-
go skarpetek dla niemowląt, usługi handlu hurtowego doty-
czące podkolanówek, usługi handlu hurtowego dotyczące 
rajstop, usługi handlu hurtowego dotyczące rajstop z szelka-
mi, usługi handlu hurtowego dotyczące chust, usługi handlu 
hurtowego dotyczące okularów przeciwsłonecznych, usługi 
handlu hurtowego dotyczące spinek do włosów, usługi han-
dlu hurtowego dotyczące gryzaków, usługi handlu hurtowe-
go dotyczące smoczków, usługi handlu hurtowego dotyczą-
ce butelek do karmienia, usługi handlu hurtowego dotyczą-
ce naczyń bambusowych, usługi handlu hurtowego doty-
czące naczyń silikonowych, usługi handlu hurtowego doty-
czące bidonów, usługi handlu hurtowego dotyczące kub-
ków, usługi handlu hurtowego dotyczące przewijaków, 
usługi handlu hurtowego w zakresie akcesoriów do kąpieli 
dla niemowląt, usługi handlu hurtowego dotyczące wy-
prawki dla dzieci, usługi handlu hurtowego dotyczące łóże-
czek niemowlęcych, usługi handlu hurtowego dotyczące 
pozytywek, usługi handlu hurtowego dotyczące obuwia dla 
dzieci, usługi handlu hurtowego dotyczące plastikowych 
skrzynek do przechowywania, usługi handlu hurtowego do-
tyczące dywanów, usługi handlu hurtowego dotyczące 
lamp nocnych, usługi handlu hurtowego dotyczące półek, 
usługi handlu hurtowego dotyczące pojemników na kwiaty, 
usługi handlu hurtowego dotyczące narzut, usługi handlu 
hurtowego dotyczące mat do zabawy, usługi handlu hurto-
wego dotyczące poduszek dekoracyjnych, usługi handlu 
hurtowego dotyczące baldachimy, usługi handlu hurtowe-
go dotyczące plakatów, usługi handlu hurtowego dotyczące 
kartek okolicznościowych, usługi handlu hurtowego doty-
czące stojaków edukacyjnych, usługi handlu hurtowego do-
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tyczące rowerów biegowych, usługi handlu hurtowego do-
tyczące instrumentów muzycznych, usługi handlu hurtowe-
go dotyczące zabawek do piasku, usługi handlu hurtowego 
dotyczące kredki, usługi handlu hurtowego dotyczące bluz 
dla kobiet, usługi handlu hurtowego dotyczące t-shirtów, 
usługi handlu hurtowego dotyczące skarpetek, usługi han-
dlu hurtowego dotyczące biżuterii, usługi handlu hurtowe-
go dotyczące naturalnych kosmetyków do pielęgnacji wło-
sów, twarzy i ciała, usługi handlu hurtowego dotyczące ksią-
żek, usługi handlu hurtowego dotyczące akcesoriów do wło-
sów, usługi handlu hurtowego dotyczące świec, usługi han-
dlu hurtowego dotyczące kadzideł, usługi handlu hurtowe-
go dotyczące pomadek, usługi handlu hurtowego dotyczą-
ce toreb wiklinowych, usługi handlu hurtowego dotyczące 
obuwia dla kobiet, usługi handlu hurtowego dotyczące 
kubków ceramicznych, usługi handlu hurtowego dotyczące 
rollerów do włosów, usługi handlu hurtowego dotyczące 
biustonoszy, usługi handlu hurtowego dotyczące ręczników, 
usługi handlu hurtowego dotyczące plakatów, usługi handlu 
hurtowego dotyczące herbat.

(210) 519874 (220) 2020 10 22
(731) MICHALEC NORBERT, Nordring, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  FLAT 1100

(531) 27.05.01, 14.05.02
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, udzielanie informacji związanych z wynajmem 
budynków, usługi wynajmu mieszkań, wynajem budynków, 
wynajem domów, zarządzanie nieruchomościami, admini-
strowanie nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomo-
ści, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomo-
ści, doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości.

(210) 519879 (220) 2020 10 22
(731) RASMUSSEN MIŁOSZ BABY STORE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lillé made for mini

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria damska, biżuteria będąca wyro-
bami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami 
z kamieni szlachetnych, biżuteria diamentowa, biżuteria 

dla dzieci, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria 
szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci kora-
lików, ozdoby z żółtego bursztynu, wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, wisiorki z aglomerowanego bursztynu 
[ambroidu] będące biżuterią, naszyjniki [biżuteria], meda-
liony [biżuteria], wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, 
wyroby jubilerskie [biżuteria], zapięcia do biżuterii, akceso-
ria do wyrobu biżuterii, naszyjniki z bursztynu, bransoletki 
z bursztynu, 24 ręczniki, duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, 
ręczniki łazienkowe, materiał ręcznikowy, ręczniki do twa-
rzy, ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] 
dla niemowląt, ręczniki kąpielowe do owijania, ręczniki 
[tekstylne] dla małych dzieci, bielizna domowa, w tym 
ręczniki do twarzy, prześcieradła, profilowane prześciera-
dła, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła kąpielowe jako 
ręczniki, prześcieradła na łóżka, prześcieradła do łóżeczek 
dziecięcych, pościel, bielizna pościelowa i koce, narzuty 
pikowane [artykuły pościelowe], bielizna pościelowa dla 
niemowląt, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], koce dla 
niemowląt, płótno do przewijania niemowląt, kocyki dla 
niemowląt [rożki], kocyki do owijania niemowląt, śpiworki 
z kapturem dla niemowląt, śpiworki dla niemowląt, kocyki 
dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, koce do łó-
żeczek dziecięcych, pokrowce na poduszki, pokrowce 
i narzuty na meble, dopasowane pokrowce na materace, 
narzuty jako pokrowce na meble, 25 akcesoria na szyję, 
apaszki, apaszki (chustki), bielizna, bielizna ciążowa, bie-
lizna damska, bielizna dla kobiet, bluzki, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ra-
mionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, ciążowa 
bielizna nocna, dolne części ubrań [odzież], fartuszki, jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kami-
zelki, kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, 
koszule, koszule ciążowe, koszulki dla dzieci, koszulki bez 
rękawów, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z nadru-
kami, krótkie piżamy damskie, krótkie spodnie, legginsy 
ciążowe, legginsy, letnie ubranka dla dzieci, letnie sukien-
ki, luźne sukienki ciążowe, luźne sukienki o prostym kroju, 
majtki, majtki damskie, majtki dla niemowląt, majtki dzie-
cięce [odzież], odzież damska, odzież codzienna, odzież 
ciążowa, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci, 
odzież do spania, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, 
odzież niemowlęca, odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia 
dla niemowląt, piżamy, skarpetki dla niemowląt i małych 
dzieci, skarpety do spania, spodenki, spódnice, spodnie 
ciążowe, swetry, swetry rozpinane, sukienki ciążowe, szel-
ki, szorty ciążowe, t-shirty z krótkim rękawem, ubrania 
codzienne, wyprawki dla niemowląt, wyprawki dla nowo-
rodków, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], 
wyprawki dziecięce [odzież].

(210) 519885 (220) 2020 10 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) IBUFEN AROMA
(510), (511) 3 olejki eteryczne do stosowania w aroma-
terapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, plastry 
do inhalacji impregnowane olejkami eterycznymi do aro-
materapii, 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, su-
plementy diety dla ludzi.
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(210) 519887 (220) 2020 10 23
(731) TRYBAŁA MAREK POMPYSANOK.PL, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PompySanok.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.01.25
(510), (511) 7 elektryczne pompy głębinowe, elektryczne 
pompy ogrodowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne 
pompy wodne do wanien spa, elektryczne pompy wodne 
do wanien, elektryczne pompy wodne do basenów pły-
wackich, instalacje pompowe, odśrodkowe pompy wodne 
do celów domowych, pompy, pompy basenowe do wy-
twarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, 
pompy do napowietrzania, pompy do natrysków, pompy 
do piwa, pompy elektryczne, pompy elektryczne do base-
nów pływackich, pompy elektryczne do stawów, pompy 
głębinowe, pompy [maszyny], pompy morskie, pompy obie-
gowe, pompy obrotowe, pompy odśrodkowe, pompy piwa, 
pompy ssące, pompy tłoczące, pompy wodne, pompy wod-
ne do basenów pływackich, pompy wodne do napowietrza-
nia stawów, pompy wodne do pryszniców, pompy wodne 
do urządzeń do filtrowania wody, pompy wodne do użytku 
w stawach ogrodowych, pompy wodne do wanien, pompy 
wodne do wanien spa, pompy wyporowe, pompy wysoko-
ciśnieniowe, pompy zęzowe, silnikowe pompy wodne, urzą-
dzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], zespoły silnik-
-pompa, zespoły stacji pomp.

(210) 519904 (220) 2020 10 26
(731) OELRICH ZYGMUNT, Więckowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oelrich

(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa domów, budowa dróg, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych.

(210) 519912 (220) 2020 10 26
(731) BHS-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) citywine

(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.07.25
(510), (511) 33 ekstrakty i esencje alkoholowe, napoje alko-
holowe, w tym: wina, aperitify, wermuty, napoje winopodob-
ne i winopochodne, whisky, brandy, wódki, nalewki, likiery, 
dżin, jabłecznik, koktajle, miód pitny, rum, sake, ekstrakty 
owocowe z alkoholem, 35 dystrybucja materiałów reklamo-
wych, w tym: ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, 
pokazy towarów i promocje sprzedaży, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, po-
średnictwo i promocja w zakresie organizowania sprzedaży, 
prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami alkoholowymi, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, import 
i eksport wyrobów alkoholowych, doradztwo marketingowe 
i organizacyjne w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów 
alkoholowych, pośrednictwo handlowe w zakresie wyszu-
kiwania partnerów handlowych, pośredniczenie w zawiera-
niu kontraktów, 43 prowadzenie winiarni, kawiarni, kafeterii, 
barów i restauracji, organizowanie wycieczek turystycznych, 
rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach i domach wcza-
sowych, usługi świadczone przez winiarnie, usługi gastrono-
miczne.

(210) 519914 (220) 2020 10 23
(731) SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE 

MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) CARTER
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny 
budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny budowla-
ne do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, maszyny 
wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe [przenośni-
ki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do kultywa-
cji, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawo-
żenia, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny 
rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawia-
nia ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny 
rolnicze do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci 
przyczep, maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszy-
ny do użytku w rolnictwie, maszyny i urządzenia rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, maszyny do uprawiania ziemi do użytku 
rolniczego, opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy 
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylają-
ce środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwa-
cze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku 
w rolnictwie, maszyny do robót ziemnych, równiarki [ma-
szyny do robót ziemnych], ładowarki [maszyny do robót 
ziemnych], maszyny do robót przy fundamentach, zrywarki 
[maszyny do robót ziemnych], koparki [maszyny do robót 
ziemnych], koparki (czerparki) [maszyny do robót ziemnych], 
pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, 
maszyny ogrodnicze, kafary [maszyny], rozdrabniacze [ma-
szyny], maszyny wydobywcze, świdry [maszyny], maszyny 
wytrząsające, maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], 
maszyny kruszące, pogłębiacze [maszyny], transportery [ma-
szyny], siewniki [maszyny], maszyny transportowe, maszyny 
dźwigowe, wibracyjne separatory [maszyny], rolnicze ma-
szyny rozprowadzające, maszyny umieszczające beton, ko-
parki (czerparki) [maszyny], maszyny do mieszania, maszyny 
do rozprowadzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], kopar-
ki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki będą-
ce ruchomymi maszynami, koparki do rowów [maszyny], ła-
dowarki [maszyny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, 
walce ogrodowe [maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce 
do gładzenia [maszyny], dźwigi, dźwigi budowlane, dźwi-
gi towarowe, wibratory do betonu, urządzenia wibracyjne, 
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zagęszczacze, maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny 
do zagęszczania, maszyny do mieszania betonu, kontenery 
i mieszarki w jednym do produkcji betonu, pompy do be-
tonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, 
maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny 
do cięcia trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny 
do cięcia drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowarki 
[maszyny do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], pod-
nośniki [urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podnośniki 
pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podnośniki plat-
formowe, podnośniki do ładunków, podnośniki mechanicz-
ne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki 
[maszyny], podnośniki do użytku z pojazdami, elektryczne 
podnośniki do przemieszczania, parkowania i przechowy-
wania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, 
dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi].

(210) 519917 (220) 2020 10 23
(731) SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE 

MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) EUROBAGGER
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny 
budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny budowla-
ne do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, maszyny 
wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe (przenośni-
ki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do kultywacji, 
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, 
opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny rolni-
cze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania zie-
mi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze 
do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci przyczep, 
maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny do użyt-
ku w rolnictwie, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, 
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku 
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki 
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszy-
ny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
maszyny do robót ziemnych, równiarki [maszyny do robót 
ziemnych], ładowarki [maszyny do robót ziemnych]., maszy-
ny do robót przy fundamentach, zrywarki [maszyny do ro-
bót ziemnych], koparki [maszyny do robót ziemnych], koparki 
(czerparki) [maszyny do robót ziemnych], pojazdy budowla-
ne, inne niż do celów transportowych, maszyny ogrodnicze, 
kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydo-
bywcze, świdry [maszyny], maszyny wytrząsające, maszy-
ny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące, 
pogłębiacze [maszyny], transportery [maszyny], siewniki 
[maszyny], maszyny transportowe, maszyny dźwigowe, wi-
bracyjne separatory [maszyny], rolnicze maszyny rozprowa-
dzające, maszyny umieszczające beton, koparki (czerparki) 
[maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do rozprowa-
dzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki bę-
dące maszynami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi 
maszynami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszy-
ny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodo-
we [maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia 
[maszyny], dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, 
wibratory do betonu, urządzenia wibracyjne, zagęszczacze, 
maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny do zagęszcza-
nia, maszyny do mieszania betonu, kontenery i mieszarki 
w jednym do produkcji betonu, pompy do betonu, maszy-
ny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny 
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia 

trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia 
drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny 
do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], podnośniki 
[urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneuma-
tyczne, podnośniki samochodowe, podnośniki platformowe, 
podnośniki do ładunków, podnośniki mechaniczne i hydrau-
liczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny], 
podnośniki do użytku z pojazdami, elektryczne podnośniki 
do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojaz-
dów lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budow-
lane, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki 
widłowe], mobilne wózki widłowe, wózki widłowe mogące 
poruszać się po każdym terenie, ciągniki, ciągniki siodłowe, 
traktory, ciągniki, ciągniki do celów rolniczych, ciągniki sio-
dłowe z naczepą, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, 
mobilne wózki widłowe, taczki, taczki ręczne, podnośniki 
widłowe, podnośniki widłowe i ich części konstrukcyjne.

(210) 519918 (220) 2020 10 22
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 519923 (220) 2020 10 26
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STONEWALL
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, na-
krycia głowy, obuwie, odzież, 38 dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi tele-
komunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomu-
nikacyjnych, transmisja wiadomości i obrazów, transmisja 
plików cyfrowych, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka 
i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych, 45 usługi osobiste i społeczne, usługi polityczne, 
usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, licencjonowanie własności in-
telektualnej, licencjonowanie praw własności przemysłowej, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 519924 (220) 2020 10 26
(731) SZYMCZAK SABINA PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUKCYJNE AJS, Buczek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELCO

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do roz-
pylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, filtry prze-
ciwpyłowe do odkurzaczy, kartonowe worki do odkurzaczy, 
ssawki do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, tekturowe 
worki do odkurzaczy, torby do odkurzaczy, węże do odku-
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rzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, 11 filtry 
do okapów do wyciągów powietrznych, filtry tłuszczowe 
[części do okapów kuchennych].

(210) 519927 (220) 2020 10 26
(731) FREE FROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów-Grabina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBOWINA

(531) 05.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetwo-
rzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty 
nabiału, mięso i wyroby mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, 
falafel, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania 
składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, go-
towe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się cał-
kowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające 
się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, gotowe posiłki zawierające [głównie] jaj-
ka, mięso gotowe do spożycia, potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, sałatki warzywne, sałatki gotowe, 
wołowina gotowa do spożycia, zupy, buliony, wywar, bu-
lion, bób, burgery z tofu, burgery warzywne, burgery so-
jowe, desery owocowe, fasola, ekstrakty z warzyw do kon-
sumpcji, frytki, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, 
gotowe produkty z warzyw, kiełbaski wegetariańskie, ki-
szone warzywa [kimchi], przetwory owocowe [dżemy], 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, 
soja [przetworzona], soczewica, rośliny strączkowe prze-
tworzone, sałatki owocowe, warzywa marynowane, pasty 
z ryb, owoców morza i mięczaków, produkty z owoców 
morza, wędliny wegetariańskie, tłuszcze roślinne do ce-
lów spożywczych, formowane teksturowane białko ro-
ślinne do użytku jako substytut mięsa, substytuty mięsa, 
substytuty mięsa na bazie warzyw, hamburgery, hummus, 
30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, batoniki zbożowe będące zamiennika-
mi posiłków, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
ciasta [słodkie lub słone], dania gotowe suche lub w pły-
nie, zawierające głównie ryż, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, kanapki, przekąski wieloziarniste, sandwicze, 
tortille, batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukierki, 
batony i guma do żucia, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, lody, wegańskie lody, makarony, pizza, ciasta 
wegańskie, 35 usługi marketingowe w dziedzinie restau-
racji, usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie 

restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarzą-
dzanie restauracjami dla osób trzecich, wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności 
restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, 
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji 
w oparciu o umowę franczyzy, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie re-
klamy dla franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane 
z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjaliza-
cji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczy-
zowego, usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w opar-
ciu o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących żywności lub napojów, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających żywność, dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie za-
mówień on-line, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mię-
sem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów 
delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicz-
nej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej, 43 restauracje samoob-
sługowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelo-
wych, restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej ob-
sługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzeda-
jących sushi, usługi restauracji serwujących tempurę, re-
stauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, usłu-
gi w zakresie restauracji [brasserie], restauracje oferujące 
dania na wynos, usługi restauracji z daniami ramen, usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
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i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla tury-
stów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, re-
zerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach 
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi agencji w zakre-
sie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii na temat 
restauracji i barów, usługi biur podróży w zakresie rezer-
wowania restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem fur-
gonetek, oferowanie żywności i napojów dla gości, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, usługi zaopatrze-
nia w żywność, kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, kate-
ring obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering 
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, ka-
tering obejmujący żywność i napoje na bankiety, usługi 
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakre-
sie przygotowania żywności, udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi 
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi kateringowe.

(210) 519933 (220) 2020 10 26
(731) BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) befame

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, meble tapicerowane, meble skórzane, narożniki 
[meble], meble wielofunkcyjne, meble sypialne, meble wy-
poczynkowe, meble do siedzenia, meble modułowe [kom-
binowane], meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble 
z opcją zmieniania w łóżka, zestawy mebli, kanapy, sofy, 
fotele, podnóżki, pufy [meble], elementy meblowe, płyty 
meblowe, panele meblowe, elementy metalowe mebli seg-
mentowych [meble], osprzęt niemetalowy do mebli, gałki 
do frontów meblowych, niemetalowe, półki [meble], szafki, 
fronty szuflad, drzwiczki do mebli, wyroby stolarskie, fronty 
do szaf i szafek, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
usługi pośrednictwa handlowego w obrocie meblami, usługi 
sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów użytku 
domowego, artykułów dekoracyjnych, tekstyliów, 37 odno-
wa, naprawa i konserwacja mebli, instalacja mebli, instalo-
wanie mebli na wymiar, renowacja mebli, tapicerowanie 
mebli, naprawa i konserwacja tapicerki, czyszczenie mebli, 
czyszczenia tapicerki, 42 projektowanie mebli, planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi konsultacyjne 

w zakresie projektowania wnętrz, usługi projektowania w za-
kresie umeblowania, usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz.

(210) 519954 (220) 2020 10 26
(731) RAULIN BOGUMIŁA SIŁA MARZEŃ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siła Marzeń

(531) 01.05.12, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, 39 planowanie i organizowanie 
podróży, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu 
za pomocą środków elektronicznych, planowanie i rezer-
wowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków 
elektronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwacja 
podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowanie po-
dróży za pomocą środków elektronicznych, planowanie 
podróży, planowanie trasy podróży, udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży linia-
mi lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udziela-
nie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z pla-
nowaniem podróży, czarterowanie transportu, doradztwo 
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji 
dotyczących transportu, logistyka transportu, organizacja 
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organiza-
cja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, or-
ganizowanie powietrznego transportu pasażerskiego, or-
ganizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, 
organizowanie samolotowego transportu pasażerskiego, 
organizowanie transportu, transport, usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, 41 publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, organizacja konferencji edukacyj-
nych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie 
seminariów i konferencji, organizowanie kongresów i konfe-
rencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konferencji 
w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji, organi-
zowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowa-
dzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadza-
nie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i kongresów, organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, 
organizowanie konferencji związanych z rozrywką, usługi 
w zakresie konferencji, organizowanie przedstawień, organi-
zacja i prezentacja przedstawień na żywo, usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe.
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(210) 519959 (220) 2020 10 27
(731) APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apeiron synthesis

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 1 katalizatory do procesów chemicznych i bio-
chemicznych, katalizatory polimeryzacji, środki chemicz-
ne dla przemysłu, substancje do użytku w laboratoriach,  
42 badania naukowe i przemysłowe, analiza i badania che-
miczne, usługi naukowo-technologiczne, badania chemicz-
no-technologiczne, laboratoria chemiczne, usługi chemiczne.

(210) 519971 (220) 2020 10 26
(731) MALCZYK EDYTA, MACZYK MICHAŁ JASTRZĘBIA 

MARINA SPÓŁKA CYWILNA, Chełm Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jastrzębia MARINA

(531) 18.03.21, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne.

(210) 520009 (220) 2020 10 27
(731) KOKOSHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.03, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy kom-
puterowe, nagrane programy komputerowe, programy kom-
puterowe do zarządzania projektami, programy komputero-
we dotyczące spraw finansowych, użytkowe oprogramowa-
nie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych 
sieci informacyjnych, programy komputerowe do zdalnego 

łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, 
programy komputerowe stosowane do elektronicznych sys-
temów kasowych, oprogramowanie komputerowe [progra-
my] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramo-
wanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzy-
stywane w telefonach komórkowych, elektroniczne wyświe-
tlacze reklam, platformy oprogramowania komputerowego, 
mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, pro-
gramy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą to-
warów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
społecznościowe, interaktywne oprogramowanie kompu-
terowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do te-
lefonów komórkowych, oprogramowanie komputerowe 
do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe 
do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe 
dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informa-
cji i danych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnaj-
dywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu, komputerowe opro-
gramowanie graficzne, pliki graficzne do pobierania, opro-
gramowanie graficznego interfejsu użytkownika, 35 obsługa 
programów lojalnościowych, usługi w zakresie programów 
lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programa-
mi lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, 
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, administrowanie programami lojalnościo-
wymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządza-
nie programami motywacyjnymi w zakresie działalności 
gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, organizowanie programów lojalnościo-
wych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organiza-
cyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów 
i programów motywacyjnych, administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, publikacja 
reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, reklama 
i marketing, analizy odbioru reklamy, dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, bada-
nia w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi 
badawcze związane z reklamą, usługi planowania w zakre-
sie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-
puterowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, marketing 
imprez i wydarzeń, reklama za pośrednictwem sieci telefo-
nii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie 
zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych to-
warów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
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reklam na stronach internetowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej 
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketin-
gowe, badania rynku i analizy biznesowe, badania rynkowe, 
badania opinii publicznej, projektowanie badań marketin-
gowych, doradztwo w zakresie marketingu, planowanie 
strategii marketingowych, przygotowywanie planów marke-
tingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi 
informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty staty-
styczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi 
w zakresie sprzedaży oprogramowania komputerowego, 
42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, programowanie oprogramowania do reklamy 
on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, progra-
my komputerowe jako usługa (SaaS) związane ze sprzeda-
żą i dostawą towarów, doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów 
i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie sys-
temów do przechowywania danych, projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowy-
wanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projekto-
wanie i opracowywanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowy-
wania danych, konserwacja oprogramowania do przetwa-
rzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, usługi konsultacyjne związane 
z oprogramowaniem komputerowym, usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobil-
nych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, usługi 
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem kom-
puterowym i aplikacjami, projektowanie graficzne, usługi 
graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie 
systemów oprogramowania graficznego, usługi projekto-
wania graficznego wspomaganego komputerowo, platfor-
my do projektowania graficznego jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie.

(210) 520035 (220) 2020 10 28
(731) MEBLOMODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Skórzewo

(540) (znak słowny)
(540) MebloModa
(510), (511) 20 fotele, fotele rozkładane z podnóżkiem, fo-
tele rozkładane w łóżka, krzesła, fotele z ruchomym opar-
ciem, sofy, narożniki [meble], komody, stoliki, witryny, regały 
[meble], lustra [meble], biurka, pufy [meble], ławki, ławosto-
ły, regały metalowe [stojaki z półkami], półki [meble], półki 
wiszące [meble], stoły, krzesła, barki [meble], barki ruchome 
[meble], barki przenośne [meble], toaletki [meble], materace, 
materace łóżkowe, stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drew-
niane, listwowe podstawy łóżek (stelaże), kanapo-tapczany, 
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą me-
bli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami.

(210) 520037 (220) 2020 10 27
(731) ZAKŁADY MIĘSNE BYSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Swarzędz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA Mistrza Andrzeja

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.11
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, 
mięso mielone, podroby mięsne, przetwory z podrobów mię-
snych i z krwi, kaszanka, ekstrakty mięsne, przetwory i wyroby 
mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kaba-
nosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety na bazie mię-
sa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wy-
roby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na gril-
la, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, 
pasty, nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i warzyw-
ne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi 
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia 
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów 
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących 
towarów: mięso, podroby mięsne, przetwory i wyroby mięsne, 
wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, wyroby garmażeryj-
ne na bazie mięsa, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, 
pasty, nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i warzyw-
ne, tłuszcze jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji 
towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organi-
zacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych i pro-
mocyjnych.

(210) 520039 (220) 2020 10 28
(731) MEBLOMODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Skórzewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MebloModa
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(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 20 fotele, fotele rozkładane z podnóżkiem, fo-
tele rozkładane w łóżka, krzesła, fotele z ruchomym opar-
ciem, sofy, narożniki [meble], komody, stoliki, witryny, regały 
[meble], lustra [meble], biurka, pufy [meble], ławki, ławosto-
ły, regały metalowe [stojaki z półkami], półki [meble], półki 
wiszące [meble], stoły, krzesła, barki [meble], barki ruchome 
[meble], barki przenośne [meble], toaletki [meble], materace, 
materace łóżkowe, stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drew-
niane, listwowe podstawy łóżek (stelaże), kanapo-tapczany, 
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą me-
bli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami.

(210) 520040 (220) 2020 10 27
(731) PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park wodny Kraków

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.15, 01.15.15, 01.15.24
(510), (511) 41 prowadzenie parków wodnych, pływalnie 
(baseny), doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, edukacja sportowa, 
kultura fizyczna, fitness kluby, nauka pływania, organizowa-
nie zajęć rekreacyjnych, świadczenie usług związanych z re-
kreacją wodną, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję 
fizyczną, 44 usługi saun, masaż.

(210) 520047 (220) 2020 10 27
(731) MAIK RAFAŁ MICHAŁOWE JAJA, Jastrzębia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Michałowe Jaja

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 29 drób nieżywy, mięso drobiowe, wyroby 
z mięsa drobiowego, wyroby wędliniarskie, jaja spożywcze, 
jaja wzbogacone witaminami i minerałami, jaja w proszku, 
jaja w płynie, żółtka jajek, białka jajek, 35 usługi importowe 
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze-
daży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów oraz 
za pośrednictwem strony internetowej następujących towa-
rów: jaja spożywcze, mięso drobiowe, wyroby z mięsa dro-
biowego, wyroby wędliniarskie, mleko i wyroby mleczarskie, 
oleje i tłuszcze jadalne, płody rolne, zboża, nasiona, karmy 
i pasze dla zwierząt, usługi w zakresie marketingu i prezenta-
cji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystry-

bucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, 
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych 
i promocyjnych.

(210) 520051 (220) 2020 10 28
(731) KADIEVA ANZHELINA, Balice
(540) (znak słowny)
(540) Angelina Chocolate
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych prezentów i upomin-
ków oraz ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawie-
rających prezenty i upominki, w tym słodycze.

(210) 520054 (220) 2020 10 27
(731) GOSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nakla

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PiramidaPomocy

(531) 07.05.01, 02.09.01, 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 19.03.25, 
06.07.01

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 520056 (220) 2020 10 27
(731) TARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespon-
dencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: roślinne olejki eteryczne, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, olej konopny do celów kosmetycznych, olej 
CBD do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty ko-
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smetyczne zawierające olej konopny, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne zawierające olej CBD, konopie indyjskie do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe, suplementy diety 
zawierające olej konopny, suplementy diety zawierające olej 
CBD, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, olejki leczni-
cze, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodat-
ki do żywności do celów niemedycznych zawierające olej 
konopny, dodatki do żywności do celów niemedycznych 
zawierające olej CBD, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, olej CBD do celów leczniczych, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, oleje roślinne do celów spo-
żywczych, olej konopny do celów spożywczych, rośliny ko-
nopi, konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka 
dla zwierząt, rośliny suszone, rośliny konopi suszone, kwiaty 
suszone, suszone kwiaty konopi, nasiona roślin, nasiona ko-
nopi, nieprzetworzone nasiona oleiste, wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
płyny do elektronicznych! papierosów [e-płyn] zawierają-
ce aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, waporyzatory do bezdym-
nych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektronicz-
ne oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery 
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, kartridże do papierosów elektronicznych, 
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki 
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania.

(210) 520058 (220) 2020 10 27
(731) TARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespon-
dencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: roślinne olejki eteryczne, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, olej konopny do celów kosmetycznych, olej 
CBD do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne zawierające olej konopny, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne zawierające olej CBD, konopie indyjskie do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe, suplementy diety 
zawierające olej konopny, suplementy diety zawierające olej 
CBD, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, olejki leczni-
cze, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodat-
ki do żywności do celów niemedycznych zawierające olej 

konopny, dodatki do żywności do celów niemedycznych 
zawierające olej CBD, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, olej CBD do celów leczniczych, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, oleje roślinne do celów spo-
żywczych, olej konopny do celów spożywczych, rośliny ko-
nopi, konopie. nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka 
dla zwierząt, rośliny suszone, rośliny konopi suszone, kwiaty 
suszone, suszone kwiaty konopi, nasiona roślin, nasiona ko-
nopi, nieprzetworzone nasiona oleiste, wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierają-
ce aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, waporyzatory do bezdym-
nych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektronicz-
ne oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery 
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, kartridże do papierosów elektronicznych, 
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki 
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania.

(210) 520063 (220) 2020 10 27
(731) SUPLIIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzykuły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herliiv

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe, 
suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, suple-
menty wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profilaktycznie dla rekonwalescentów, 
mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety z kwasem foliowym, suplementy diety sporządzone 
głównie ż minerałów, suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, suplementy diety składające się z aminokwasów, su-
plementy diety składające się z witamin, suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, suplementy diety składa-
jące się z pierwiastków śladowych.

(210) 520074 (220) 2020 10 28
(731) PLATAN HOTELS & RESORTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HE HOTEL PALACE EUROPA LUBLIN

(531) 29.01.05, 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 9 kodowane karty identyfikacyjne, kodowa-
ne karty-klucze, kodowane karty lojalnościowe, kodowane 
karty członkowskie, kodowane karty podarunkowe, publi-
kacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
aplikacje do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, za-
pisane pliki danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, 
pobieralne mapy elektroniczne, 16 katalogi hoteli, publikacje 
promocyjne, albumy fotograficzne, albumy upamiętniające 
wydarzenia, kalendarze drukowane, publikacje drukowane, 
przewodniki drukowane, broszury drukowane, ulotki druko-
wane, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane foldery 
informacyjne, drukowane materiały piśmienne, biuletyny 
informacyjne, karty menu, karty okolicznościowe, karty in-
formacyjne, mapy, plany drukowane, proporczyki z papieru, 
dekoracje z papieru [flagi], banery wystawowe z papieru, afi-
sze, plakaty, fotografie, reprodukcje graficzne, reklamy druko-
wane, 35 zarządzanie hotelami, usługi reklamowe dotyczące 
hoteli, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjny-
mi osób trzecich, promocja [reklama] podróży, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, usługi reklamowe i promocyjne, 
administrowanie programów lojalnościowych obejmują-
cych zniżki lub zachęty, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, skom-
puteryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie programa-
mi lojalnościowymi, zarządzanie biznesowe restauracjami, 
zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie biznesowe 
centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe lokalami 
rozrywkowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
zarządzanymi na zasadach franchisingu, zarządzanie bizne-
sowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie programa-
mi lojalności klientów i programami motywacyjnymi, wspar-
cie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie dzia-
łalności restauracji, zarządzanie handlowe w zakresie kon-
cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 41 usługi 
rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, publikacje multi-
medialne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne, usługi pla-
nowania przyjęć, usługi fitness klubów, usługi placów zabaw, 
usługi świadczone przez kasyna, usługi klubów nocnych 
[rozrywka], usługi związane z dyskotekami, usługi sportowe 
i kulturalne, usługi informacji o rekreacji, usługi rezerwacji bi-
letów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sporto-
we, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na koncerty muzyczne, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konkursów, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, zapewnianie sal balowych, organizowanie rozrywki 
podczas uroczystości weselnych, usługi prowadzących uro-
czystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 

Internetu, publikowanie, usługi gier, informacja o rozrywce, 
informacja o wypoczynku, 43 rezerwacje hotelowe, usługi 
hotelowe, informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringo-
we, usługi restauracji hotelowych, biura zakwaterowania [ho-
tele, pensjonaty], organizowanie posiłków w hotelach, usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie za-
kwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu 
wystawienniczego w hotelach, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie 
odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie 
wymiany zakwaterowania [time share], doradztwo świad-
czone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzi-
nie zakwaterowania tymczasowego, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi klubów nocnych 
[zaopatrzenie w żywność], organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], usługi doradcze w zakresie przygoto-
wania żywności, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kawiarni, usługi 
herbaciarni, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy 
stołowej, wynajem domków letniskowych, wynajem zakwa-
terowania na urlop, wynajem pomieszczeń na wystawy, wy-
najem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, organizacja przyjęć wesel-
nych [miejsca], 44 usługi salonów piękności, usługi solariów 
i salonów oferujących zabiegi brązujące, salony fryzjerskie, 
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi spa, masaże, za-
biegi kosmetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi 
w zakresie odchudzania, doradztwo w zakresie urody, usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody.

(210) 520086 (220) 2020 10 28
(731) KADIEVA ANZHELINA, Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO PHOTO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 08.01.19, 26.13.01
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych prezentów i upomin-
ków oraz ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawie-
rających prezenty i upominki, w tym słodycze.

(210) 520089 (220) 2020 10 28
(731) BOBEK PATRYCJA, GOŁUBNICZY OLGIERD, 

OMIECIŃSKI ANDRZEJ ZAPAROWANI  
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)



62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2020

(540) zaParowani

(531) 01.15.11, 28.03.99, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 chińskie pierożki gotowane na parze  
(shumai), chińskie pierożki jiaozi [pierogi], chińskie pie-
rożki nadziewane (gyoza, gotowane), pierożki chińskie 
z nadzieniem pikantnym (won ton), koperty (z ciasta) 
na pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym won ton, 
pierożki z krewetkami, shao mai [chińskie pierożki], świe-
że pierożki, pierożki na bazie mąki, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawia-
renkach internetowych, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, organizowanie bankietów, organizowanie posił-
ków w hotelach, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, re-
stauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi klu-
bów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi 
restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych, usługi 
mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posił-
ki i napoje], usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyj-
ne, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bi-
stro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usłu-
gi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach.

(210) 520093 (220) 2020 10 28
(731) PIETRYKA MARCIN, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CRAZY PIG

(531) 16.03.13, 03.04.20, 29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 520094 (220) 2020 10 28
(731) KOSTUCH MARIA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

MARYLLA, Chmielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wichrowe Wzgórze Resort & spa

(531) 05.11.15, 05.03.14, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, hotelowe usługi kate-
ringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie 
posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restau-
racji hotelowych, restauracje oferujące dania na wynos, re-
stauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie ba-
rów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cate-
ringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, 
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
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w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi 
hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizo-
wanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania 
w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostęp-
nianie miejsc noclegowych w hotelach, elektroniczne usłu-
gi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa 
na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w ho-
telach i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczą-
cych rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świad-
czone za pośrednictwem Internetu.

(210) 520100 (220) 2020 10 28
(731) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interlight

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 4 świece oświetleniowe, gospodarcze, wosko-
we, artystyczne, dekoracyjne, zapachowe, stołowe, perfu-
mowane, aromatyczne, świece pływające, świeczki, świecz-
ki choinkowe, pochodnie, znicze, knoty do świec, zniczy 
i lamp, materiały oświetleniowe, paliwo oświetleniowe, wosk 
do oświetlania, nafta oświetleniowa, tłuszcze do oświetlania, 
gaz oświetleniowy, paliwo w postaci zestalonych gazów, pa-
rafina, masy i granulaty parafinowe, wkłady do zniczy, 20 po-
jemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane, ceramicz-
ne, gipsowe i tworzywowe do zniczy, 35 prowadzenie usług 
w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji rekla-
mowej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, agencji informacji handlowej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, promocje sprzedaży dla osób trzecich, prowa-
dzenie reklamy w sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej 
i prasowej, udzielanie porad konsumentom w zakresie in-
formacji handlowej, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, świadczenie usług w zakresie handlu detalicznego 
i hurtowego świecami, zniczami i sprzętem oświetleniowym 
do spalania ogniowego.

(210) 520111 (220) 2020 10 27
(731) ŁABAJ ANTONI SMALLGIS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnGeo.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.06
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, programy do prze-
twarzania danych, oprogramowanie komputerowe, 35 aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
analizy kosztów, ekonomiczne prognozy, badania rynkowe, 
analiza cen, analizy rynku, badania rynkowe, badania rynku 
i analizy biznesowe, dostarczanie skomputeryzowanych da-
nych statystycznych, ekonomiczne prognozy, opracowywa-

nie sprawozdań i badań rynkowych, prognozy i analizy eko-
nomiczne, raporty i badania rynkowe, statystyczne badania 
rynkowe, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie 
badania rynku, usługi w zakresie informacji rynkowej zwią-
zane ze statystykami rynkowymi, 36 działalność finansowa, 
majątek nieruchomy, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc w za-
kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finan-
sowych w nieruchomościach, skomputeryzowane usługi in-
formacyjne dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, ocena i wycena 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, wyceny finan-
sowe nieruchomości, 38 telekomunikacja, usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, oferowanie i przekazywanie informacji prze-
chowywanych w bazie danych, w szczególności za pomocą 
interaktywnych systemów komunikacyjnych (komputero-
wych), usługi elektroniczne, mianowicie zbieranie, przecho-
wywanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie danych, 
informacji, zdjęć, sekwencji wideo i audio oraz wymiana in-
formacji, w szczególności za pomocą interaktywnych syste-
mów komputerowych, elektroniczna transmisja wiadomości 
i danych, 42 usługi elektroniczne, mianowicie tłumaczenie 
danych, informacji, sekwencji wideo i audio, rozwój, produk-
cja i wynajem programów przetwarzania danych, analizy 
komputerowe, projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświe-
tlania i przechowywania danych, przygotowywanie map 
cyfrowych, przygotowywanie badań dotyczących analizy 
projektu.

(210) 520120 (220) 2020 10 28
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WUDYKA
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, reklama 
biznesowych stron internetowych, wynajem powierzchni 
reklamowej na stronach internetowych, promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, reklama, reklama radiowa, reklama 
banerowa, reklama zewnętrzna, reklama w czasopismach, 
promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, 
reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicz-
nych, reklama za pośrednictwem telefonu, promowanie  
[reklama] działalności gospodarczej, reklama i usługi rekla-
mowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, udzie-
lanie informacji związanych z reklamą, reklama za pomocą, 
marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, kompilacja statystyk związanych z re-
klamą, reklama typu „pa za kliknięcie”, reklama on-line po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficz-
nych, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama 
związana z transportem i dostawą, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama on-line za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi w za-
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kresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama za po-
średnictwem mediów, elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców  
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowy-
mi wydarzeniami sportowymi, reklama rekrutacji personelu, 
administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
sprzedażą, administrowanie w zakresie oceny przedsię-
biorstw, administrowanie zawodami w celach reklamowych, 
agencja public relations, agencje informacji handlowej [udo-
stępnianie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], 
agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, analiza danych biznesowych, 
analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 
analiza odbioru reklamy, analiza położenia (stanu) firmy, ana-
liza trendów biznesowych, analiza trendów marketingo-
wych, analiza w zakresie marketingu, analiza zarządzania 
w biznesie, analizowanie reakcji konsumentów, analizy ba-
dań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych 
badań rynkowych, analizy funkcjonowania firm, analizy od-
bioru reklamy, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzo-
wany, automatyczne przetwarzanie danych, badania rynku 
i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania konsumenckie, badania marketingowe 
w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i pro-
duktów do pielęgnacji urody, badania w zakresie public rela-
tions, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dora-
dzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie pro-
wadzenia interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo biz-
nesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakre-
sie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące rekla-
my, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, do-
radztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo marketingowe w za-
kresie mediów społecznościowych, doradztwo organizacyj-
ne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dzie-
dzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, do-
radztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsu-
mentów, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradz-
two w zakresie demografii do celów marketingowych, do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie 
marketingu produktów chemicznych, doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie promocji 

sprzedaży, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakre-
sie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakre-
sie wyceny zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie wy-
dajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo związane z audytem, doradztwo związa-
ne z rozwojem wizerunku firmy, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
on-line, dostarczanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej, dostarczanie informacji marketingowych, do-
starczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat, towarów i usług, dostarczanie infor-
macji i na temat reklamy, dostarczanie powierzchni reklamo-
wych w globalnej sieci komputerowej, dystrybucja materia-
łów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, 
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej daleko-
dystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybu-
cja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczegól-
ności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju 
lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, 
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów rekla-
mowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulo-
tek reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
gromadzenie informacji handlowych, zarządzanie w zakresie 
zamówień w handlu, handlowe wyceny, informacja handlo-
wa wspomagana komputerowo, informacje i opinie eksper-
tów dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacje na temat 
metod sprzedaży, informacje na temat sprzedaży produk-
tów, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, obróbka 
tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich, poszukiwania 
w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemar-
keting, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public rela-
tions, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyceny 
handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie sto-
isk handlowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankin-
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gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, 42 administracja serwerami pocztowymi, 
administracja serwerów, administrowanie prawami użytkow-
ników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania i programów komputerowych, aktualiza-
cja i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagroże-
niom komputerowym, aktualizacja programów komputero-
wych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, aktuali-
zacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowa-
nie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie 
programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktuali-
zowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowa-
nie stron internetowych, analityczne usługi laboratoryjne, 
analiza bakteriologiczna, chmura obliczeniowa, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, 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 pośrednic-
twem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowe-
go, konserwacja oprogramowania komputerowego, kon-
wersja danych lub dokumentów na formy elektroniczne, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, ocena jakości drewna 
na pniu, odzyskiwanie danych komputerowych, pisanie 
techniczne, platforma jako usługa [PaaS], programowanie 
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promo-
cyjnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
wizytówek, 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 platform kompu-
terowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokali-
zacji użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakre-
sie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie 
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 520124 (220) 2020 10 29
(731) QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kobielice

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) E901

(531) 27.07.01, 29.01.12, 26.11.03
(510), (511) 9 urządzenia do regulowania temperatury [ter-
mostaty], termostaty pokojowe, regulatory temperatury.

(210) 520125 (220) 2020 10 29
(731) QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kobielice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENGO CONTROLS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 6 metalowe złączki do rur, przewody i rury 
do centralnego ogrzewania, metalowe, ogniotrwałe szafki 
metalowe [inne niż meble], 7 pompy do instalacji grzew-
czych, zszywacze [maszyny], w tym do klipsów mocujących 
rury, siłowniki zaworowe, siłowniki do zaworów, elektronicz-
ne kontrolery siłowników, 9 przepływomierze, urządzenia 
do regulowania temperatury [termostaty], termostaty poko-
jowe, regulatory temperatury, programatory czasowe, pro-
gramatory centralnego ogrzewania, wzmacniacze sygnałów, 
wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, anteny radiowe, 
anteny sygnałowe, mierniki zużycia energii elektrycznej, 
przekaźniki elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty 
[złącza elektryczne], wtyczki elektryczne, bramy do Interne-
tu rzeczy [IOT], inteligentne bramy do komunikacji, sterow-
niki LED, sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, 
sterowniki komunikacyjne, sterowniki urządzeń, sterowniki 
automatyki przemysłowej, urządzenia elektryczne do ste-
rowania, urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne 
czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, czujniki elektryczne, 
czujniki fotoelektryczne, czujniki optyczne, czujniki światła, 
czujniki gazu, czujniki temperatury, czujniki ruchu, czujniki 
zanieczyszczenia, czujniki odległości, czujniki wilgotności, 
czujniki jakości powietrza, regulatory oświetlenia, urządzenia 
sterujące oświetleniem, elektryczne wyłączniki oświetlenio-
we, przyrządy do pomiaru oświetlenia, osprzęt do oświe-
tlenia ściennego [przełączniki], siłowniki do zaworów [re-
gulatory elektryczne], wielofunkcyjne przyciski dotykowe, 
włączniki dotykowe, obudowy urządzeń elektrycznych, obu-
dowy przyrządów elektrycznych, 11 instalacje ogrzewania 
podłogowego, urządzenia do ogrzewania podłogowego, 
armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, arma-
tura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 
automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawo-
ry] do grzejników centralnego ogrzewania, czujniki tempe-
ratury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania, filtry magnetyczne do użycia w systemach 
centralnego ogrzewania, kontrolery temperatury (zawory) 
do grzejników centralnego ogrzewania, ogrzewanie podło-
gowe, wentylatory do kotłów centralnego ogrzewania, za-
wory do rur i rurociągów, zawory do instalacji centralnego 
ogrzewania, odpowietrzniki do instalacji centralnego ogrze-
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wania, zwłaszcza do ogrzewania podłogowego, elementy 
ogrzewania elektrycznego, elementy ogrzewania elektrycz-
nego w postaci folii, sterowniki elektromagnetyczne do au-
tomatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], 
żarówki oświetleniowe LED, żarówki i akcesoria do nich.

(210) 520144 (220) 2020 10 29
(731) PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Patpol – Po prostu twórz. My zrobimy resztę.
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, pliki 
multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, 
zapisane pliki danych, oprogramowanie komputerowe, 
aplikacje do pobrania, pamięci zewnętrzne USB, 16 publi-
kacje promocyjne, publikacje drukowane, publikacje edu-
kacyjne, druki, materiały piśmienne, biuletyny [materiały 
drukowane], drukowane materiały dydaktyczne, materiały 
edukacyjne i instruktażowe, kalendarze, fotografie, druko-
wane foldery informacyjne, wizytówki, karty, drukowany 
materiał promocyjny, 35 usługi w zakresie ekspertyzy do-
tyczącej działalności gospodarczej, doradztwo reklamowe 
i marketingowe, doradztwo związane z zarządzaniem, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie public relations, reklama, badania rynkowe, usłu-
gi w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, kompilacja informacji do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, or-
ganizowanie targów i wystaw, organizowanie i prowadze-
nie spotkań biznesowych, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, doradztwo biznesowe, negocjowanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, 41 publikacje multimedial-
ne, edukacja, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, 
prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie konfe-
rencji, organizowanie warsztatów, organizowanie semina-
riów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie 
wykładów edukacyjnych, organizowanie konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organi-
zowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie seminariów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
seminariów i konferencji, organizowanie i prowadzenie za-
jęć, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, prowadzenie kursów, organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, publikacja 
materiałów edukacyjnych, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi wyda-
wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych 
niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie targów 
edukacyjnych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, 
45 doradztwo prawne, badania prawne, usługi informacji 
prawnej, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawne-
go, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi monitorowa-
nia prawnego, pośrednictwo w procedurach prawnych, do-

radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, monitorowa-
nie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie 
praw autorskich [usługi prawne], porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji 
dotyczących usług prawnych, usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, doradztwo prawne zwią-
zane z mapowaniem patentów, usługi prawne dotyczące 
nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczą-
ce praw własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu 
wykorzystywania patentów, usługi prawne dotyczące reje-
stracji znaków towarowych, usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, udzielanie informacji zwią-
zanej ze sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie 
badań prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi prawne związane z licen-
cjonowaniem praw autorskich, licencjonowanie patentów 
i zastosowań patentowych [usługi prawne], doradztwo 
prawne związane z prawami własności intelektualnej, usługi 
w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi związa-
ne z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usłu-
gi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektual-
nej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów 
doradztwa prawnego, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi badań 
prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, 
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności przemysłowej, usługi prawne związane z eks-
ploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, 
usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, 
kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne 
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane 
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewny-
mi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi rzeczników 
patentowych, badania w zakresie własności intelektualnej, 
usługi w zakresie rejestracji nazw domen, doradztwo zwią-
zane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane 
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane 
z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych, doradztwo 
związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane 
z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z ochroną 
oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia, 
doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego.

(210) 520146 (220) 2020 10 29
(731) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ, 

Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Energy Jedność
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], wyroby cu-
kiernicze, pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cu-
kierki, batony i guma do żucia, cukierki inne niż do celów 
medycznych, nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pa-
stylek, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki 
miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeża-
jący oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceutycznych, 
pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów 
leczniczych, cukierki bez cukru, cukierki do żucia, cukierki 
do żucia na bazie żelatyny.



Nr  ZT50/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67

(210) 520148 (220) 2020 10 29
(731) D61 DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, reklama i marketing, usługi agencji marketingowych, 
42 doradztwo techniczne związane z projektowaniem, oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie 
architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie 
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
graficzne, projektowanie konstrukcji, projektowanie ozdob-
nego opracowania graficznego, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projek-
towanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, doradz-
two techniczne, architektura, badania projektowe związane 
z oprogramowaniem, udzielanie porad technicznych zwią-
zanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.

(210) 520161 (220) 2020 10 29
(731) PELKA ALINA MALAIKA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAMA KIT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i ar-
tykuły medyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne 
do higieny osobistej, apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, antybakteryjne środki do mycia rąk, detergenty bak-
teriobójcze, detergenty do celów medycznych, opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty 
i materiały diagnostyczne, alkohol do nacierania, farmaceu-
tyki i naturalne środki lecznicze, antyseptyczne opatrunki 
w płynie, bandaże chirurgiczne, bandaże do ran skóry, zesta-
wy higieniczne do porodu i połogu.

(210) 520162 (220) 2020 10 29
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) muzyka ciszy
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-

lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, na-
grania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewi-
zyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz tele-
wizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na ta-
śmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania 
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworze-
nia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechnia-
nia programów radiowych, usługi związane z programami 
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji 
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów 
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicz-
nych, prognozy meteorologiczne.

(210) 520169 (220) 2020 10 30
(731) TAHURA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAHURA

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 7 maszyny i urządzenia tnące, wiercące, 
ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, automatyczne 
maszyny tnące, automatyczne szlifierki, szlifierki obrotowe, 
szlifierki tarczowe, dyski ścierne do szlifierek z napędem elek-
trycznym, koła ostrzące [części elektrycznych maszyn], koła 
szlifierskie [części maszyn], końcówki tnące [części do ma-
szyn], maszyny do cięcia kamienia, maszyny do cięcia płyt, 
narzędzia do cięcia będące częściami maszyn, narzędzia 
szlifierskie [części do maszyn], 8 ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do napra-
wy i konserwacji, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, 
ostrzenia i obróbki powierzchni, 25 odzież ochronna zakła-
dana na ubrania, 37 usługi budowlane, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów, szlifowanie, szlifo-
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wanie powierzchni, produkcja na zamówienie narzędzi dla 
osób trzecich, produkcja na zamówienie stalowych elemen-
tów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie stalo-
wych elementów konstrukcyjnych.

(210) 520183 (220) 2020 10 29
(731) MOSTOSTAL ZACHÓD  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szamotuły

(540) (znak słowny)
(540) ULTIBUD
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, konstrukcje stalowe, konstrukcje meta-
lowe, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 konsultacje budowlane, usługi budow-
lane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynie-
ryjne (usługi budowlane), usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, usługi 
budowlane i naprawy budynków, konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, prace budowlane w zakresie konstruk-
cji stalowych, usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, dostarczanie informacji z zakresu przemy-
słu budowlanego, podziemne prace budowlane w zakre-
sie systemu rur, podziemne prace budowlane w zakresie 
instalowania rur, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie 
prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, doradztwo w zakresie 
inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], usługi bu-
dowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów doty-
czących nieruchomości, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 geologiczne (badania -), 
badania geologiczne, pomiary lub badania geologiczne, 
oceny i badania geologiczne, badania geologiczne dzia-
łek budowlanych, usługi w zakresie projektowania tech-
nicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, 
usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii mor-
skiej, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii 
wodno-lądowej, usługi doradztwa technicznego w zakre-
sie inżynierii budowlanej.

(210) 520184 (220) 2020 10 30
(731) NAZARUK JERZY, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) NAZARUK
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, części i ak-
cesoria do pojazdów, lądowe pojazdy i środki transpor-
tu, pasażerskie pojazdy mechaniczne, pojazdy, pojazdy 
elektryczne, pojazdy hybrydowe, pojazdy dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 35 prowadzenie: 
salonu sprzedaży pojazdów, w tym motocykli i samocho-
dów nowych i używanych, sklepu z częściami zamiennymi 
nowymi i używanymi do pojazdów, pośrednictwa sprze-
daży pojazdów i ich części, 36 usługi finansowe, pienięż-
ne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
nieruchomości, usługi w zakresie wycen, ubezpieczenia, 
gwarantowanie ubezpieczeń, gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, wynajem nieruchomości 
i majątku, 37 obsługa, naprawa, czyszczenie, mycie i kon-
serwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi, zespołów 
napędowych pojazdów, 39 wynajmowanie: pojazdów, 
garaży, magazynów, miejsc parkingowych, powierzchni 
na salony samochodowe i sklepy.

(210) 520189 (220) 2020 10 29
(731) KOZIOŁEK DAWID HURTOPONY, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HURTOPONY

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 opony pneumatyczne do samochodów, opo-
ny do pojazdów rolniczych, opony do statków powietrznych, 
opony, opony rowerowe, opony pneumatyczne, bieżnikowa-
ne opony, opony regenerowane, opony rowerowe bezdęt-
kowe, opony do samochodów, opony do motocykli, opony 
do pojazdów, opony do pojazdów dwukołowych, opony 
do pojazdów dostawczych, opony do kół pojazdów, łańcuchy 
antypoślizgowe na opony, opony do wózków inwalidzkich, 
opony do pojazdów lądowych, opony bezdętkowe do rowe-
rów, opony do pojazdów ciężarowych, opony do autobusów, 
opony do pojazdów mechanicznych, opony do pługów śnież-
nych, opony do rowerów dla dzieci, opony bezdętkowe do kół 
rowerów, opony do kół pojazdów leśnych, opony do kół po-
jazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opo-
ny do kół podwozia samolotu, opony z kolcami do pojazdów, 
zewnętrzne powłoki opony do opon pneumatycznych, opo-
ny pneumatyczne i dętki do motocykli, opony z pełnej gumy 
do kół pojazdów, opony z kolcami wspomagające przyczep-
ność pojazdów na śniegu, opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na lodzie, 35 udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, pokazy towarów dla celów rekla-
mowych, prezentacje towarów i usług, dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świad-
czone on-line w zakresie opon.

(210) 520199 (220) 2020 10 30
(731) RODEWICZ MATEUSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CHODŹ NA SŁÓWKO
(510), (511) 28 gry planszowe, karty do gry, karty do gry i gry 
w karty, pudełka na karty do gry, gry karciane, karty na wy-
mianę [gry karciane], gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 520201 (220) 2020 10 30
(731) BROVARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZNAŃSKIE
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(531) 02.01.15, 02.01.23, 05.07.02, 18.01.05, 24.01.08, 24.01.11, 
03.07.02, 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 09.01.10

(510), (511) 32 piwo.

(210) 520209 (220) 2020 10 30
(731) JANISZEWSKI DAWID, Rozalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  tv TVB MULTIMEDIA TECHNOLOGY BUSINESS

(531) 26.01.04, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne tablice wyświetlające, nadaj-
niki do przesyłania sygnałów elektronicznych, nadajniki 
sygnałów elektronicznych, numeryczne wyświetlacze elek-
troniczne, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, ekrany wy-
świetlające wideo, ekrany do wideoprojekcji, interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, tablice elektroniczne, 
tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elek-
troniczne, elektroniczne tablice z rozkładami, interaktywne 
tablice elektroniczne, elektroniczne tablice wskaźnikowe, 
elektroniczne tablice ogłoszeniowe, elektroniczne monito-
ry ekranowe, komputerowe monitory ekranowe, kompute-
rowe monitory wyświetlające, monitory, monitory ciekło-
krystaliczne [LCD], monitory dla digital signage, monitory 
do automatów do gier wideo, monitory do konsumenckich 
urządzeń do gier wideo, monitory do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, monitory do podręcznych urządzeń do gier 
elektronicznych, monitory do tabletów, monitory do wi-
deokonferencji, monitory dotykowe, monitory kolorowe, 
monitory komercyjne, monitory komputerowe, monitory 
LED, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [digital signage], 
panele wyświetlające do digital signage, automatyczne 
urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, 
elektroniczne czujniki pomiarowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, interaktywne multimedialne programy kom-
puterowe, interaktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe 
zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, inte-
raktywne gry hazardowe udostępniane przez komputer lub 
platformę mobilną, interaktywne ekrany graficzne, interak-
tywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, 
tablice ogłoszeniowe LED, telewizory LED, wyświetlacze LED, 
wyświetlacze z diodami LED, edukacyjne aplikacje na table-
ty, tablety, tablety cyfrowe, interaktywne publikacje elektro-
niczne, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne 
urządzenia do transferu danych, oprogramowanie bizneso-
we interaktywne, oprogramowanie do interaktywnej roz-
rywki, 35 oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów na reklamy, leasing billboardów 
reklamowych, świadczenie usług w zakresie reklamy kompu-
terowej, reklama zewnętrzna, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe i te-
lewizyjne, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-

lów reklamowych, usługi reklamy graficznej, usługi w zakre-
sie reklamy graficznej, usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, 41 usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi 
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez.

(210) 520211 (220) 2020 10 30
(731) PIERŚCIONEK BOŻENA BOZENAP22, Kwirynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMAVIE LABORATORY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do twarzy i ciała.

(210) 520244 (220) 2020 10 30
(731) MURGLIN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-SPEDYCYJNE SPED-TRANS, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q4ROAD SOLUTIONS EXPERTS

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów warto-
ściowych, dostawa towarów, fracht, fracht jako przewóz 
towarów, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, 
wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, przewo-
żenie, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, skła-
dowanie towarów, transport, transport mebli, usługi trans-
portu samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, 
wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych.

(210) 520251 (220) 2020 10 30
(731) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJE AUTO DETAILER CIEKŁE SZKŁO

(531) 25.07.01, 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 powłoki, woski stosowane na lakierach pojaz-
dów nakładane ręcznie bądź maszynowo.
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(210) 520271 (220) 2020 11 03
(731) GAJEWSKI RAFAŁ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) MAGDALENA GAJEWSKA - MAM CZAS DLA SIEBIE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, reklama i usługi re-
klamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi reklamowe na rzecz innych, wynajem przestrzeni re-
klamowej on-line, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektro-
nicznych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach in-
ternetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej w Internecie, usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama 
i marketing, marketing dotyczący promocji, usługi agen-
cji marketingowych, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, rozpowszechnianie reklam 
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line 
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny 
rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
publikowanie tekstów, publikowanie drogą elektroniczną, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, usługi pisania blogów.

(210) 520272 (220) 2020 11 03
(731) GAJEWSKI RAFAŁ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUM’S Life

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, reklama i usługi re-
klamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi reklamowe na rzecz innych, wynajem przestrzeni re-
klamowej on-line, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektro-
nicznych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach in-
ternetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej w Internecie, usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama 
i marketing, marketing dotyczący promocji, usługi agen-
cji marketingowych, doradztwo marketingowe w zakresie 

mediów społecznościowych, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, rozpowszechnianie reklam 
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line 
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny 
rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
publikowanie tekstów, publikowanie drogą elektroniczną, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, usługi pisania blogów.

(210) 520284 (220) 2020 11 02
(731) IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBG INSTALBUD

(531) 26.04.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, pre-
fabrykowane konstrukcje metalowe, 19 masa betonowa 
prefabrykowana, niemetalowe elementy budowlane pre-
fabrykowane, niemetalowe części modułowe do budo-
wania budynków prefabrykowanych, rury sztywne nieme-
talowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła, budyn-
ki przenośne niemetalowe, 35 usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z ręcznymi 
urządzeniami do budowy, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w związku ze sprzętem budowlanym, obsługa marketin-
gowa obrotu nieruchomościami, 36 dzierżawa budynków, 
wynajem budynków, zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, wynajem nieruchomości, dzierżawa nie-
ruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, ocena 
i wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nierucho-
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, 37 budownictwo, budowa części budynków, 
budowa nieruchomości, budowa pomieszczeń, budowa 
mostów, budowa dróg, budownictwo komercyjne, bu-
downictwo mieszkaniowe, informacja budowlana, konsul-
tacje budowlane, usługi budowlane, nadzór budowlany, 
zbrojenie budynków, izolowanie budynków, rozbiórka bu-
dynków, malowanie budynków, budownictwo przemysło-
we, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi zarzą-
dzania budową, wyrównywanie terenu budowy, budowa 
instalacji wodociągowych, usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, przygotowywanie terenu pod budo-
wę, doradztwo inżynieryjne w związku z budownictwem, 
usługi inspekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów bu-
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dowlanych, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, 
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburza-
niem budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, 
instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, wynajem 
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, 
wynajem narzędzi budowlanych, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, wynajem maszyn budowlanych, informacja 
o najmie sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojazdów 
budowlanych do burzenia, wypożyczanie urządzeń stoso-
wanych w budownictwie, budownictwo wodno-lądowe, 
montaż izolacji do budynków, naprawa maszyn budowla-
nych i sprzętu budowlanego, naprawcze roboty budow-
lane, instalacja rusztowań budowlanych, platform robo-
czych i budowlanych, konserwacja i naprawa budynków, 
instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, 
konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nierucho-
mości komercyjnych, budowa infrastruktury, budowa 
oczyszczalni ścieków, montaż instalacji przemysłowych, 
montaż konstrukcji budynków, montaż drzwi i okien, usłu-
gi montażowe rusztowań budowlanych, montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja 
gazociągów i wodociągów, instalacja urządzeń wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, instalacja rurociągów, spawanie 
konstrukcji stalowych do celów budowlanych, spawanie 
do celów naprawczych, budowa systemów ścieków, usługi 
w zakresie instalowania kanałów ściekowych, wznoszenie 
prefabrykowanych budynków i konstrukcji, montaż i de-
montaż energetycznych linii przesyłowych, instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC, 40 wytwarzanie 
na zamówienie budynków prefabrykowanych, usługi spa-
walnicze, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych, 42 planowanie budowy 
nieruchomości, projektowanie budowlane, usługi inży-
nieryjne, projektowanie architektoniczne, 43 wynajem 
budynków przenośnych, tymczasowe zakwaterowanie, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 520295 (220) 2020 11 03
(731) BURZ-SKABA MAGDALENA GABINET 

WETERYNARYJNY VETS&PETS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VETS & PETS GABINET WETERYNARYJNY

(531) 03.17.99, 03.01.08, 03.01.06, 03.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, chirurgia weterynaryj-
na, dostarczanie informacji weterynaryjnych, specjalistycz-
ne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, stomato-
logia weterynaryjna, usługi chirurgii weterynaryjnej, udzie-
lanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi 
informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 520296 (220) 2020 11 03
(731) QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kobielice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 901

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 urządzenia do regulowania temperatury ter-
mostaty, termostaty pokojowe, regulatory temperatury.

(210) 520299 (220) 2020 11 03
(731) MISZTA RADOSŁAW PESTKA - PRZYPRAWY, BAKALIE, 

KASZE, ZDROWA ŻYWNOŚĆ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pestka

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, usługi w zakresie zamówień on-line, 
usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, stacjonarnej oraz 
on-line artykułów spożywczych, kosmetyków, artykułów go-
spodarstwa domowego, tekstyliów.

(210) 520300 (220) 2020 11 03
(731) CCPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, soki.
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(210) 520302 (220) 2020 11 03
(731) HENSZEL WOJCIECH BRIX65, Dobiesz
(540) (znak słowny)
(540) RESTAURACJA W SŁOIKU
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwo-
we, gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, wędliny, gotowe dani na bazie mięsa, goto-
we dania na bazie mięsa, ryb, owoców morza, gotowe dania 
na warzy warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mro-
żone, suszone i gotowane, konserwowe, mrożone, suszone 
lub gotowane ziemniaki, konserwowe, suszone lub grzyby 
gotowane, dziczyzna, ryby i produkty spożywcze pochodzą-
ce z morza, wszystkie te produkty w postaci wyciągów, zup, 
galaretek, past (do smarowania pieczywa), konfitur, gotowa-
nych potraw, mrożonych lub w proszku oleje i tłuszcze jadal-
ne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty do przyrządzania 
zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w postaci kostek, 
tabletek lub proszku, preparaty do produkcji bulionu, rosoły 
w koncentratach mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce 
i żywność z białkiem z ziarna, używane jako substytuty mięsa 
pasty z warzyw, owoców, białek zbożowych lub substytutów 
mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięsa, burgery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski 
wegetariańskie, substytuty mięsa na bazie warzyw, hummus 
[pasta z ciecierzycy], sałatki na bazie hummusu dipy, sałat-
ki owocowe, sałatki warzywne, pasty na bazie hummusu, 
30 dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie 
ryżu, dania gotowe z makaronu, dania gotowe z ryżu, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, drożdże, ciastka, ryż, pasty, 
makarony, produkty zbożowe na bazie: ryżu, mąki, owsa lub 
mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, sosy, sos 
sojowy, keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przypra-
wy, przyprawy korzenne, sosy do sałatek, majonez, musztar-
da, ocet, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa 
batony na bazie zbóż, wyroby cukiernicze i słodycze, batony 
muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, 
owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukier-
ki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płat-
ków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo 
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, 
wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, 
lody, 35 sprzedaż, w tym sprzedaż zdalna, sprzedaż interne-
towa produktów spożywczych, sprzedaż dań gotowych.

(210) 520309 (220) 2020 11 04
(731) DZIAK-WOYDA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL KIDS PUBLISHING

(531) 02.05.08, 02.05.23, 02.05.24, 02.05.30, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, 41 publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, tłumaczenia 
językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 520324 (220) 2020 11 03
(731) KRYSIAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA OD KUCHNI festiwal KGW

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, albumy, publikacje drukowane,  
35 reklama, usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, administrowanie działalności 
handlowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 41 organizowanie fe-
stiwali, organizacja widowisk, teleturniejów i konkursów, 
rozrywka, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicz-
nej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi 
wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomiesz-
czeń do celów rozrywkowych, sprzętu telewizyjnego, radio-
wego, filmowego, kinematograficznego, usługi związane 
ze sportem i kulturą, imprezy kulturalne, usługi wydawnicze, 
publikowanie książek.

(210) 520327 (220) 2020 11 03
(731) STOWARZYSZENIE KOŁO BYŁYCH WYCHOWANKÓW 

I PRZYJACIÓŁ NASZEGO DOMU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ DOM

(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 520332 (220) 2020 11 03
(731) KROKOS HUBERT ARABESQUE, Plewiska
(540) (znak graficzny)
(540) 



Nr  ZT50/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

(531) 02.03.08, 26.01.01
(510), (511) 25 baletki, buty baletowe, stroje baletowe, spód-
niczki baletowe, pantofle do baletu, buty do baletu, akcesoria 
na szyję, bielizna, bielizna damska, bielizna damska typu body, 
bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bielizna osobista [część 
garderoby], bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, biustono-
sze bez ramiączek, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe 
z kapturem, bluzy z kapturem, body [bielizna], body [odzież], 
damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, 
damskie sukienki na uroczystości, długa bielizna, długie luźne 
halki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne części 
ubrań [odzież], halki [bielizna], halki [odzież], jednoczęściowa 
bielizna damska [body połączone z rajstopami], kąpielówki, 
kolanówki, kostiumy, kostiumy dla kobiet, komplety do biega-
nia [odzież], komplety do joggingu [odzież], kostiumy kąpie-
lowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla 
kobiet, kostiumy taneczne, kostiumy ze spódnicą, koszule, ko-
szule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, koszul-
ki dla dzieci, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, 
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki bez ręka-
wów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki 
dżinsowe, kurtki jako odzież sportowa, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], letnie ubranka dla dzieci, letnie su-
kienki, legginsy, narzutki na ramiona, obcisłe topy bez ramią-
czek, odzież codzienna, odzież damska, odzież dziewczęca, 
odzież gimnastyczna, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, 
odzież lniana, odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, 
odzież sportowa, odzież taneczna, odzież wełniana, piżamy, 
podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, pod-
koszulki sportowe, pończochy, pończochy wchłaniające pot, 
pulowery, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończoszni-
cze] rajstopy sportowe, rajstopy, skarpetki, skarpetki antypośli-
zgowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki i pończochy, skar-
pety do jogi, spodenki, spódnice, spodnie dziecięce, spodnie 
do ćwiczeń fizycznych, spodnie sportowe, spodnie z ochrania-
czami do użytku sportowego, sukienki damskie, szorty, topy 
bez ramiączek, topy sportowe do rozgrzewki, opaski na głowę 
[odzież], opaski na głowę, ocieplacze, ocieplacze szyi, ociepla-
cze na szyję, ocieplacze na nogi [getry], ocieplacze na ręce 
[odzież], ocieplacze na kolana [odzież], 28 artykuły sportowe, 
piłki sportowe, dyski sportowe, obręcze sportowe, gry spor-
towe, artykuły gimnastyczne i sportowe, ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sporto-
wego, gumki naramienników do użytku sportowego, ochra-
niacze nóg do użytku sportowego, obciążniki na nogi [arty-
kuły sportowe], ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom 
[artykuły sportowe] torby przystosowane do noszenia sprzętu 
sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu spor-
towego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku spor-
towego, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, przy-
rząd do rozciągania stóp, deska do ćwiczenia obrotów, guma 
do rozciągania, guma do ćwiczeń, 35 usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usłu-
gi reklamowe w zakresie odzieży, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej butów 
baletowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą akcesoriów do włosów, usługi sprzedaży detalicznej 

związane ze sprzedażą sprzętu sportowego, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą strojów baletowych, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą akcesoriów spor-
towych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
luster, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
kosmetyczek, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą wachlarzy, 41 administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] działalnością 
kulturalną, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, 
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, dostar-
czanie informacji na temat aktywności kulturalnych, imprezy 
taneczne, imprezy kulturalne, informacja o rekreacji, informa-
cja o rozrywce, informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, kon-
kursy muzyczne, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidu-
alne, obozy rekreacyjne, obsługa sal tanecznych, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, organizacja konkursów muzycznych, 
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kultu-
ralnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie konkursów, 
organizowanie przedstawień, organizowanie pokazów w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie prezentacji do celów kul-
turalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, 
organizowanie rozrywki, rozrywka, studia tańca, świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług w dziedzi-
nie rekreacji, szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, 
udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, usługi rozrywkowe 
dla dzieci, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne, edukacja, 
edukacja sportowa, edukacja w zakresie świadomości rucho-
wej, instrukcje w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie 
gimnastyki, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, kształce-
nie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, lekcje baletu, 
nauczanie, nauka tańca, nauka tańca dla dzieci, organizowanie 
gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie imprez edukacyjnych, organizowanie szkoleń sportowych, 
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie zajęć.

(210) 520333 (220) 2020 11 03
(731) KROKOS HUBERT ARABESQUE, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) Arabesque Dancewear Solutions
(510), (511) 25 baletki, buty baletowe, stroje baletowe, 
spódniczki baletowe, pantofle do baletu, buty do baletu, 
akcesoria na szyję, bielizna, bielizna damska, bielizna dam-
ska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bielizna 
osobista [część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, biusto-
nosze, biustonosze bez ramiączek, bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body [bieli-
zna], body [odzież], damska bielizna, damskie koszule nocne, 
damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczystości, długa 
bielizna, długie luźne halki, długie luźne stroje, długie szale 
damskie, dolne części ubrań [odzież], halki [bielizna], halki 
[odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z rajstopami], kąpielówki, kolanówki, kostiumy, kostiumy dla 
kobiet, komplety do biegania [odzież], komplety do joggin-
gu [odzież], kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla 
dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy taneczne, 
kostiumy ze spódnicą, koszule, koszule codzienne, koszule 
eleganckie, koszule sportowe, koszulki dla dzieci, koszulki 
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z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki 
bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, 
kurtki jako odzież sportowa, majtki, majtki damskie, majtki 
dziecięce [odzież], letnie ubranka dla dzieci, letnie sukien-
ki, legginsy, narzutki na ramiona, obcisłe topy bez ramią-
czek, odzież codzienna, odzież damska, odzież dziewczęca, 
odzież gimnastyczna, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, 
odzież lniana, odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, 
odzież sportowa, odzież taneczna, odzież wełniana, piża-
my, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, pończochy, pończochy wchłaniające 
pot, pulowery, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby poń-
czosznicze], rajstopy sportowe, rajstopy, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki i poń-
czochy, skarpety do jogi, spodenki, spódnice, spodnie dzie-
cięce, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie sportowe, 
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, sukienki 
damskie, szorty, topy bez ramiączek, topy sportowe do roz-
grzewki, opaski na głowę [odzież], opaski na głowę, ociepla-
cze, ocieplacze szyi,ocieplacze na szyję, ocieplacze na nogi 
[getry], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na kolana 
[odzież], 28 artykuły sportowe, piłki sportowe, dyski sporto-
we, obręcze sportowe, gry sportowe, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochra-
niacze dłoni do użytku sportowego, gumki naramienników 
do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sporto-
wego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], ochraniacze 
amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], torby 
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby spe-
cjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, ochraniacze 
na ręce przystosowane do użytku sportowego, pasy do owi-
jania dłoni do użytku sportowego, przyrząd do rozciągania 
stóp, deska do ćwiczenia obrotów, guma do rozciągania, 
guma do ćwiczeń, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej butów 
baletowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą akcesoriów do włosów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą sprzętu sportowego, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą strojów baletowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą akcesoriów 
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą luster, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą kosmetyczek, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą wachlarzy, 41 administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności 
kulturalnych, imprezy taneczne, imprezy kulturalne, informa-
cja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, kształcenie i szkolenia w dziedzinie 
muzyki i rozrywki, konkursy muzyczne, nauczanie i szkole-
nia, nauczanie indywidualne,obozy rekreacyjne, obsługa sal 
tanecznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja 
konkursów muzycznych, organizowanie imprez muzycz-

nych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez 
tanecznych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie konkursów, organizowanie przedstawień, 
organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie 
prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie rozryw-
ki, rozrywka, studia tańca, świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia 
ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne i instruktażowe, udzie-
lanie informacji w dziedzinie rekreacji, udzielanie informacji 
w dziedzinie muzyki, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi 
rozrywkowe, usługi rekreacyjne, edukacja, edukacja sporto-
wa, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, instrukcje 
w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie gimnastyki, in-
struktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, lekcje baletu, nauczanie, 
nauka tańca, nauka tańca dla dzieci, organizowanie gier edu-
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
imprez edukacyjnych, organizowanie szkoleń sportowych, 
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie zajęć.

(210) 520334 (220) 2020 11 03
(731) KROKOS HUBERT ARABESQUE, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arabesque

(531) 02.03.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 baletki, buty baletowe, stroje baletowe, 
spódniczki baletowe, pantofle do baletu, buty do baletu, 
akcesoria na szyję, bielizna, bielizna damska, bielizna dam-
ska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bielizna 
osobista [część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, biusto-
nosze, biustonosze bez ramiączek, bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body [bieli-
zna], body [odzież], damska bielizna, damskie koszule nocne, 
damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczystości, długa 
bielizna, długie luźne halki, długie luźne stroje, długie szale 
damskie, dolne części ubrań [odzież], halki [bielizna], halki 
[odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z rajstopami], kąpielówki, kolanówki, kostiumy, kostiumy dla 
kobiet, komplety do biegania [odzież], komplety do joggin-
gu [odzież], kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla 
dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy taneczne, 
kostiumy ze spódnicą, koszule, koszule codzienne, koszule 
eleganckie, koszule sportowe, koszulki dla dzieci, koszulki 
z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki 
bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, 
kurtki jako odzież sportowa, majtki, majtki damskie, majtki 
dziecięce [odzież], letnie ubranka dla dzieci, letnie sukien-
ki, legginsy, narzutki na ramiona, obcisłe topy bez ramią-
czek, odzież codzienna, odzież damska, odzież dziewczęca, 
odzież gimnastyczna, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, 
odzież lniana, odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, 
odzież sportowa, odzież taneczna, odzież wełniana, piża-
my, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, pończochy, pończochy wchłaniające 
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pot, pulowery, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby poń-
czosznicze], rajstopy sportowe, rajstopy, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki i poń-
czochy, skarpety do jogi, spodenki, spódnice, spodnie dzie-
cięce, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie sportowe, 
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, sukienki 
damskie, szorty, topy bez ramiączek, topy sportowe do roz-
grzewki, opaski na głowę [odzież], opaski na głowę, ociepla-
cze, ocieplacze szyi, ocieplacze na szyję, ocieplacze na nogi 
[getry], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na kolana 
[odzież], 28 artykuły sportowe, piłki sportowe, dyski sporto-
we, obręcze sportowe, gry sportowe, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochra-
niacze dłoni do użytku sportowego, gumki naramienników 
do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sporto-
wego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], ochraniacze 
amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], torby 
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby spe-
cjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, ochraniacze 
na ręce przystosowane do użytku sportowego, pasy do owi-
jania dłoni do użytku sportowego, przyrząd do rozciągania 
stóp, deska do ćwiczenia obrotów, guma do rozciągania, 
guma do ćwiczeń, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej butów 
baletowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą akcesoriów do włosów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą sprzętu sportowego, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą strojów baletowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą akcesoriów 
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą luster, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą kosmetyczek, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą wachlarzy, 41 administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności 
kulturalnych, imprezy taneczne, imprezy kulturalne, informa-
cja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, kształcenie i szkolenia w dziedzinie 
muzyki i rozrywki, konkursy muzyczne, nauczanie i szkole-
nia, nauczanie indywidualne, obozy rekreacyjne, obsługa sal 
tanecznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja 
konkursów muzycznych, organizowanie imprez muzycz-
nych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez 
tanecznych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie konkursów, organizowanie przedstawień, 
organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie 
prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie rozryw-
ki, rozrywka, studia tańca, świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia 
ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne i instruktażowe, udzie-
lanie informacji w dziedzinie rekreacji, udzielanie informacji 
w dziedzinie muzyki, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi 

rozrywkowe, usługi rekreacyjne, edukacja, edukacja sporto-
wa, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, instrukcje 
w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie gimnastyki, in-
struktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, lekcje baletu, nauczanie, 
nauka tańca, nauka tańca dla dzieci, organizowanie gier edu-
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
imprez edukacyjnych, organizowanie szkoleń sportowych, 
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie zajęć.

(210) 520335 (220) 2020 11 04
(731) KRZESZOWSKI JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZZ PO POLSKU

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 koncerty muzyczne na żywo.

(210) 520341 (220) 2020 11 03
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK SILVER

(531) 01.15.05, 26.04.01, 26.04.09, 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowa-
ne i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mie-
szaniny 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, usługi w zakresie reklamy promocji, 
marketingu i zarządzania, usługi handlowe polegające na ko-
jarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w za-
kresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, 
transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów 
oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów 
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w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka i przetwarzanie 
węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgla, 
brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki.

(210) 520342 (220) 2020 11 04
(731) OWOLOVO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morszków

(540) (znak słowny)
(540) BURASZOT
(510), (511) 32 owocowe i warzywne: napoje, nektary, soki, 
musy, przeciery, syropy, esencje, ekstrakty, wyciągi, wszystkie 
bezalkoholowe.

(210) 520343 (220) 2020 11 03
(731) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3/4 KONESER BAR

(531) 26.04.02, 27.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 43 usługi w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia barów, barów szybkiej obsługi, 
restauracji, pubów, dyskotek, usługi związane z przygotowy-
waniem, wydawaniem, dostarczaniem posiłków i napojów 
(catering), usługi udostępniania obiektów i sprzętu na ban-
kiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.

(210) 520344 (220) 2020 11 04
(731) SZYMAŃSKI PIOTR BENETEX F.H., Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) benetex

(531) 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 23 nici do szycia, 24 tkaniny do zastosowania 
w produkcji odzieży.

(210) 520347 (220) 2020 11 04
(731) ZAWIERUCHA DARIUSZ, Łask
(540) (znak słowny)
(540) QUBEK CAFE
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi barów kawo-
wych, usługi barowe, usługi kawiarni, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach.

(210) 520354 (220) 2020 11 04
(731) ŁĄCZYŃSKA EWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AQUORD
(510), (511) 25 odzież, bielizna damska, bikini, biustonosze, 
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy spor-
towe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body 
[odzież], damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczysto-
ści, dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie, garnitury 
damskie, garnitury w sportowym stylu, gorsety, spodnie, 
spodnie dresowe, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
koszulki z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, ko-
szule eleganckie.

(210) 520355 (220) 2020 11 04
(731) ŻARCZYŃSKA JULIA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE 

SIGMA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BNT SIGMA SUITABLE FOR CLEANROOMS Particle 

Emission Test

(531) 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, kompo-
nenty elektryczne i elektroniczne, aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, detektory kryształkowe 
zawierające galenit, przeznaczone do użytku w elektronice, 
elektryczne zespoły sieci zasilającej, filtry elektryczne, jed-
nostki energii elektrycznej, kable SCART, konwertery prądu 
stałego/prądu zmiennego, przejściówki audio, przyrządy 
do dystrybucji elektryczności, statyczne systemy i urządze-
nia do uziemiania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania 
energii [zasilacze UPS], urządzenia do poprawy efektywności 
energetycznej, urządzenia do regulowanego zasilania, urzą-
dzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elek-
trycznej, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia nauko-
we i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycz-
nej, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial-
ne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury do źródeł 
światła, abażury do lamp stołowych, abażury do lamp, archi-
tektoniczne oprawy do oświetlenia, elektryczne instalacje 
oświetleniowe do wnętrz, instalacje do filtrowania powie-
trza, instalacje filtrujące powietrze, przemysłowe maszyny 
do filtrowania powietrza, instalacje do oczyszczania gazu, 
instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), akcelerato-
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ry ciągu, aparatura do podgrzewania powietrza, aparatura 
grzewcza do akwariów, dystrybutory powietrza, elektrycz-
ne grzejniki akumulacyjne, elektryczne instalacje grzew-
cze, elektryczne kable grzewcze, elektryczne klimatyzatory, 
elektryczne taśmy do ogrzewania powierzchni, elementy 
ogrzewania elektrycznego w postaci folii, elementy ogrze-
wania elektrycznego w postaci kabli, elementy ogrzewania 
elektrycznego, filtry do użycia z urządzeniami do wentyla-
cji, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki 
do pomieszczeń, grzejniki elektryczne, grzejniki elektryczne 
do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne [kaloryfery], 
grzejniki olejowe, instalacje do wentylacji, instalacje wenty-
lacyjne, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów 
wyciągowych, kurtyny powietrzne, przemysłowe urządzenia 
wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, prze-
pustnice do instalacji wentylacyjnych, sterowniki termiczne 
[zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, terminale 
wentylacyjne, urządzenia do cyrkulacji powietrza, urzą-
dzenia do wentylacji, urządzenia i instalacje do wentylacji, 
urządzenia wentylacyjne, wentylatory do systemów wenty-
lacji, wyciągi [wentylacja], aparaty do sterylizacji, autoklawy 
do sterylizacji do użytku medycznego, autoklawy do stery-
lizacji, autoklawy elektryczne do użytku w sterylizacji, auto-
klawy (nie do celów medycznych), instalacje do sterylizacji, 
lampy bakteriobójcze, lampy bakteriobójcze do oczysz-
czania powietrza, naczynia ciśnieniowe do sterylizacji, pal-
niki bakteriobójcze, śluzy [sterylizatory], śluzy [sterylizatory] 
do użytku w szpitalach, sterylizatory, sterylizatory do ce-
lów medycznych, sterylizatory do celów przemysłowych, 
sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory 
do instrumentów dentystycznych, sterylizatory do narzędzi 
chirurgicznych, sterylizatory do przyrządów chirurgicznych, 
sterylizatory parowe, sterylizatory parowe do celów me-
dycznych, sterylizatory parowe do celów przemysłowych, 
sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, urządzenia steryli-
zujące, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalo-
we materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, profile 
drewniane.

(210) 520361 (220) 2020 11 04
(731) GAŹDZIK ROBERT ROBSON, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Antena TAJFUN
(510), (511) 9 anteny pasywne, anteny paraboliczne, an-
teny do radarów, anteny do bezprzewodowych urządzeń 
łącznościowych, anteny częstotliwości radiowych, anteny 
samochodowe, anteny radiowe, elektroniczne bazy danych, 
interaktywne bazy danych, instrukcje obsługi w formie elek-
tronicznej, publikacje elektroniczne, zapisane pliki danych, 
nagrania wideo, 38 dzierżawa sprzętu do przywoływania, 
wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem urzą-
dzeń do dostarczania wiadomości, wynajem urządzeń te-
lekomunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, cyfrowa transmisja danych za po-
średnictwem Internetu, dostarczanie informacji komunika-
cyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obra-
zów, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, komunikacja za pomocą fal 
elektromagnetycznych, przekazywanie danych za pomo-
cą telekomunikacji, przesyłanie danych za pośrednictwem 
środków elektronicznych, przesyłanie [transmisja] wiado-
mości, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bez-
przewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny 

kanał komunikacji, telekomunikacja informacyjna (w tym 
strony internetowe), transfer cyfrowy danych, transmisja 
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz da-
nych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja 
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci łącznościowych.

(210) 520364 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alpinuseptol

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, materiały filtra-
cyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzo-
ne materiały], podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, skrobia 
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i druko-
wania, sole do celów przemysłowych, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przezna-
czone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, 
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświe-
żania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, 
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły dentystyczne.

(210) 520365 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alcofastin

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, materiały filtra-
cyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzo-
ne materiały], podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, skrobia 
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i druko-
wania, sole do celów przemysłowych, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
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sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przezna-
czone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, 
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświe-
żania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, 
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły dentystyczne.

(210) 520366 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dezyseptin

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produk-
cyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone 
dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, materiały filtracyjne [che-
miczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, skrobia przeznaczona 
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, preparaty i materia-
ły chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole do celów 
przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, two-
rzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w po-
staci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toa-
letowe, wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 prepa-
raty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły 
dentystyczne.

(210) 520367 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viroseptin

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczo-
ne dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użyt-
ku w produkcji żywności i napojów, materiały filtracyjne [che-

miczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, skrobia przeznaczona 
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, preparaty i materia-
ły chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole do celów 
przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzo-
ne, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy 
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci nieprzero-
bionej, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetwo-
rzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, prepa-
raty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, prepa-
raty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i ar-
tykuły do tępienia szkodników, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 520368 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Septihandol

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produk-
cyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla 
przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne 
i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i or-
ganiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla 
filmu, fotografii i drukowania, sole do celów przemysłowych, 
substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce natu-
ralne, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i prze-
mysłu, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne 
i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne 
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzy-
wa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w posta-
ci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywi-
ce syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty toaletowe, środki 
toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 5 preparaty do dezodory-
zacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 520369 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hendiseptik
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skro-
bia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
sole do celów przemysłowych, substancje, materiały i prepa-
raty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, 
tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice syn-
tetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, preparaty 
toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 5 preparaty do dezodo-
ryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, prepa-
raty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły 
higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artyku-
ły dentystyczne.

(210) 520371 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Steriseptol

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole 
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, skrobia przeznaczona 
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, tworzywa sztucz-
ne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nie-
przetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprze-
robionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syn-
tetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, preparaty toaletowe, środki 
toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 5 preparaty do dezodo-
ryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły 
higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artyku-
ły dentystyczne.

(210) 520372 (220) 2020 11 05
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpinus medica

(531) 24.13.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, skrobia 
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole 
do celów przemysłowych, preparaty i materiały chemicz-
ne dla filmu, fotografii i drukowania, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przezna-
czone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa 
sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w posta-
ci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, 
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświe-
żania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, 
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i arty-
kuły do tępienia szkodników.

(210) 520386 (220) 2020 11 04
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hepativum suplement diety

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne 
preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, su-
plementy diety do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna 
dla celów leczniczych, preparaty z mikroelementami, suple-
menty mineralne do żywności, preparaty ziołowo - lecznicze, 
suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych 
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne 
do żywności nie do medycznych, preparaty roślinne do użyt-
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ku medycznego, 35 reklama, usługi w zakresie promocji i rekla-
my towarów w szczególności produktów farmaceutycznych, 
prowadzenie promocji towarów, usługi w zakresie marketingu 
w kraju i zagranicą, publikowanie tekstów reklamowych, orga-
nizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja po-
kazów i wystaw, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organi-
zacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie 
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 520388 (220) 2020 11 04
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAPHAMENT 150 suplement diety

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne pre-
paraty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, suplementy 
diety do celów leczniczych, substancje dietetyczne przystoso-
wane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla celów 
leczniczych, preparaty z mikroelementami, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty ziołowo-lecznicze, suplementy 
diety do celów żywnościowych i dietetycznych nie do celów 
medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności 
nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku me-
dycznego, 35 reklama, usługi w zakresie promocji i reklamy to-
warów w szczególności produktów farmaceutycznych, prowa-
dzenie promocji towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju 
i zagranicą, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów 
i wystaw, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych In-
ternetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 520389 (220) 2020 11 04
(731) ABDEL-HADI ISAM PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE  
GALAXY IMPORT EXPORT, Leszno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eko szyk ODZIEŻ UŻYWANA

(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 520391 (220) 2020 11 04
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTEO VITAL GOLD suplement diety

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne 
preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, su-
plementy diety do celów leczniczych, substancje dietetycz-
ne przystosowane do celów medycznych, żywność diete-
tyczna dla celów leczniczych, preparaty z mikroelementami, 
suplementy mineralne do żywności, preparaty ziołowo-lecz-
nicze, suplementy diety do celów żywnościowych i diete-
tycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy 
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty 
roślinne do użytku medycznego, 35 reklama, usługi w zakre-
sie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów 
farmaceutycznych, prowadzenie promocji towarów, usłu-
gi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety.

(210) 520392 (220) 2020 11 04
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hydrofem suplement diety

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne 
preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, su-
plementy diety do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna 
dla celów leczniczych, preparaty z mikroelementami, suple-
menty mineralne do żywności, preparaty ziołowo-lecznicze, 
suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych 
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne 
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do żywności nie do medycznych, preparaty roślinne do użyt-
ku medycznego, 35 reklama, usługi w zakresie promocji i rekla-
my towarów, w szczególności produktów farmaceutycznych, 
prowadzenie promocji towarów, usługi w zakresie marketingu 
w kraju i zagranicą, publikowanie tekstów reklamowych, orga-
nizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja po-
kazów i wystaw, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organi-
zacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie 
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 520393 (220) 2020 11 04
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Senes EXTRA COMFORT suplement diety

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne pre-
paraty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, suplementy 
diety do celów leczniczych, substancje dietetyczne przystoso-
wane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla celów 
leczniczych, preparaty z mikroelementami, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty ziołowo-lecznicze, suplementy 
diety do celów żywnościowych i dietetycznych nie do celów 
medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności 
nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku me-
dycznego, 35 reklama, usługi w zakresie promocji i reklamy to-
warów w szczególności produktów farmaceutycznych, prowa-
dzenie promocji towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju 
i zagranicą, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów 
i wystaw, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych In-
ternetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 520396 (220) 2020 11 04
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERSPI control max suplement diety

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne 
preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, su-
plementy diety do celów leczniczych, substancje dietetycz-
ne przystosowane do celów medycznych, żywność diete-
tyczna dla celów leczniczych, preparaty z mikroelementami, 
suplementy mineralne do żywności, preparaty ziołowo-lecz-
nicze, suplementy diety do celów żywnościowych i diete-
tycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy 
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty 
roślinne do użytku medycznego, 35 reklama, usługi w zakre-
sie promocji i reklamy towarów, w szczególności produktów 
farmaceutycznych, prowadzenie promocji towarów, usłu-
gi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety.

(210) 520398 (220) 2020 11 04
(731) FUNDACJA SŁUŻĄC ŻYCIU, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja służąc Życiu

(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 
03.09.01, 03.09.24

(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, 36 wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, 
usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, gromadze-
nie funduszy i sponsorowanie finansowe, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, udostępnianie informacji na temat kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
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sów i sympozjów, organizowanie kongresów i konferencji 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem kongresów, organizowanie kongre-
sów edukacyjnych, prowadzenie seminariów i kongresów, 
organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja 
sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, or-
ganizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wy-
staw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, wydawanie 
czasopism, wydawanie prospektów, wydawanie katalogów, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, pu-
blikacja i wydawanie prac naukowych związanych z techno-
logią medyczną, wydawanie biuletynów.

(210) 520399 (220) 2020 11 05
(731) BORKOWSKI ARTUR ARBO, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arbo

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.04
(510), (511) 11 baterie kranowe, baterie prysznicowe, bate-
rie do umywalek, baterie do wanien, deszczownice, panele 
prysznicowe, obudowy kabin do wanien, ścianki prysznico-
we, drzwi prysznicowe, odpływy liniowe i kratki, wanny, ce-
ramika sanitarna, muszle klozetowe, bidety, umywalki.

(210) 520401 (220) 2020 11 04
(731) WEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WEALTH SOLUTIONS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 520408 (220) 2020 11 05
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZf

(531) 27.05.01, 26.01.10, 24.13.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające i ochronne, osło-
ny na twarz inne niż do celów medycznych, maski ochronne, 
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, 
maski przeciwpyłowe, maski ochronne przed zanieczyszcze-
niem do ochrony układu oddechowego, okulary ochronne, 
ochronne nakrycia głowy, 10 odzież, nakrycia głowy i obuwie 
dla personelu medycznego i pacjentów, osłony ochronne 
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz do użytku 
medycznego, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 
aparaty do ochrony słuchu, meble i pościel do celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, ochraniacze 
na uszy, odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory 

do celów medycznych, protezy i sztuczne implanty, urządze-
nia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające prze-
mieszczanie się.

(210) 520409 (220) 2020 11 05
(731) ŚLEBODA RADOSŁAW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śleboda

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy artystyczne, obrazy [malarstwo], 
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, odbitki artystyczne 
graficzne, papierowe wyroby artystyczne, ryty artystyczne, 
41 fotografia.

(210) 520412 (220) 2020 11 05
(731) ŚLEBODA RADOSŁAW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Śleboda
(510), (511) 16 reprodukcje graficzne, reprodukcje graficz-
ne dzieł sztuki, akwarele [skończony obraz], akwarele, afisze, 
plakaty, publikacje drukowane, obrazy, obrazy artystyczne, 
obrazy i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, de-
koracje z papieru [flagi], dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, fotografie oprawione i nieopra-
wione, fotografie [wydrukowane], minialbumy fotograficzne, 
papier do drukowania fotografii, podpisane fotografie, ramki 
i stojaki do fotografii, reprodukcje fotograficzne, prace ma-
larskie i kaligraficzne, reprezentacje graficzne [rysunki, ob-
razy], reprodukcje obrazów, ryciny i ich reprodukcje, rysunki 
graficzne, portrety, odbitki sitodrukowe, odbitki artystyczne 
graficzne, 20 statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, ramki na obrazy i fotografie, dekoracje ścienne 
3D wykonane z drewna, dekoracje wiszące [ozdoby], sta-
tuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w tej klasie, dzieła sztuki z bambusa, 
dzieła sztuki z bursztynu, dzieła sztuki z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z korka, dzieła sztu-
ki ze słomy.

(210) 520414 (220) 2020 11 05
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) promak
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, mobilne aplikacje, 
programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 
programy komputerowe do obsługi uczestników rynku ka-
pitałowego i transakcji na rynku kapitałowym, programy 
komputerowe do przeprowadzania i zarządzania inwesty-
cjami kapitałowymi, programy komputerowe do admini-
strowania aktywami finansowymi, programy komputerowe 
do zarządzania biurem maklerskim, programy komputerowe 
do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, programy kom-
puterowe wspomagające zarządzanie instrumentami finan-
sowymi, programy komputerowe do analizy danych, progra-
my komputerowe do analizy danych finansowych, programy 
komputerowe do analizy transakcji na rynku kapitałowym, 
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programy komputerowe do obsługi usług finansowych, 
programy komputerowe wspomagające świadczenie usług 
finansowych, programy komputerowe do obsługi usług ban-
kowych, programy komputerowe wspomagające świadcze-
nie usług bankowych, programy komputerowe do obsługi 
usług maklerskich, programy komputerowe wspomagające 
świadczenie usług maklerskich, mobilne aplikacje dotyczące 
spraw finansowych, mobilne aplikacje do obsługi uczestni-
ków rynku kapitałowego i transakcji na rynku kapitałowym, 
mobilne aplikacje do przeprowadzania i zarządzania inwe-
stycjami kapitałowymi, mobilne aplikacje do administrowa-
nia aktywami finansowymi, mobilne aplikacje do zarządza-
nia biurem maklerskim, mobilne aplikacje do zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi, mobilne aplikacje wspomaga-
jące zarządzanie instrumentami finansowymi, mobilne apli-
kacje do analizy danych, mobilne aplikacje do analizy danych 
finansowych, mobilne aplikacje do analizy transakcji na ryn-
ku kapitałowym, mobilne aplikacje do obsługi usług finanso-
wych, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług 
finansowych, mobilne aplikacje do obsługi usług banko-
wych, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług 
bankowych, mobilne aplikacje do obsługi usług maklerskich, 
mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług makler-
skich, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi makler-
skie, usługi inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, 
usługi pośrednictwa w zakresie usług bankowych, usługi po-
średnictwa w zakresie usług finansowych, usługi pośrednic-
twa w zakresie usług maklerskich, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług inwestycyjnych, usługi pośrednictwa w zakresie 
usług funduszy inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług 
bankowych, doradztwo w zakresie usług finansowych, do-
radztwo w zakresie usług maklerskich, doradztwo w zakresie 
usług inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług funduszy 
inwestycyjnych, informacja o usługach bankowych, infor-
macja o usługach finansowych, informacja o usługach ma-
klerskich, informacja o usługach inwestycyjnych, informacja 
o usługach funduszy inwestycyjnych, analizy finansowe, ana-
lizy finansowo-ekonomiczne, analizy danych finansowych, 
analizy w zakresie inwestycji, analizy komputerowe informa-
cji giełdowej, wyceny i analizy finansowe, analizy inwestycji 
finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, 
przetwarzanie informacji finansowych, zarządzanie informa-
cją finansową i usługi analityczne, informacja o powyższych 
usługach, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], plat-
formy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do obsługi uczestników rynku kapita-
łowego i transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do przepro-
wadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do świadczenia usług finansowych, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do świadczenia 
usług maklerskich, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obej-
mujące oprogramowanie do świadczenia usług bankowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do administrowania aktywami finansowymi, opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowa-
nie do zarządzania biurem maklerskim, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do zarzą-
dzania funduszami inwestycyjnymi, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspomagające 
zarządzanie instrumentami finansowymi, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do analizy 
danych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do analizy danych finansowych, oprogra-

mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do analizy transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do ob-
sługi usług finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie 
usług finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do obsługi usług bankowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie wspomagające świadczenie usług bankowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do obsługi usług maklerskich, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspoma-
gające świadczenie usług maklerskich, usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, informacja o powyższych usługach.

(210) 520415 (220) 2020 11 05
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, mobilne aplikacje, 
programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 
programy komputerowe do obsługi uczestników rynku ka-
pitałowego i transakcji na rynku kapitałowym, programy 
komputerowe do przeprowadzania i zarządzania inwesty-
cjami kapitałowymi, programy komputerowe do admini-
strowania aktywami finansowymi, programy komputerowe 
do zarządzania biurem maklerskim, programy komputerowe 
do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, programy kom-
puterowe wspomagające zarządzanie instrumentami finan-
sowymi, programy komputerowe do analizy danych, progra-
my komputerowe do analizy danych finansowych, programy 
komputerowe do analizy transakcji na rynku kapitałowym, 
programy komputerowe do obsługi usług finansowych, 
programy komputerowe wspomagające świadczenie usług 
finansowych, programy komputerowe do obsługi usług ban-
kowych, programy komputerowe wspomagające świadcze-
nie usług bankowych, programy komputerowe do obsługi 
usług maklerskich, programy komputerowe wspomagające 
świadczenie usług maklerskich, mobilne aplikacje dotyczące 
spraw finansowych, mobilne aplikacje do obsługi uczestni-
ków rynku kapitałowego i transakcji na rynku kapitałowym, 
mobilne aplikacje do przeprowadzania i zarządzania inwe-
stycjami kapitałowymi, mobilne aplikacje do administrowa-
nia aktywami finansowymi, mobilne aplikacje do zarządza-
nia biurem maklerskim, mobilne aplikacje do zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi, mobilne aplikacje wspomaga-
jące zarządzanie instrumentami finansowymi, mobilne apli-
kacje do analizy danych, mobilne aplikacje do analizy danych 
finansowych, mobilne aplikacje do analizy transakcji na ryn-
ku kapitałowym, mobilne aplikacje do obsługi usług finanso-
wych, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług 
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finansowych, mobilne aplikacje do obsługi usług banko-
wych, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług 
bankowych, mobilne aplikacje do obsługi usług maklerskich, 
mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług makler-
skich, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi makler-
skie, usługi inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, 
usługi pośrednictwa w zakresie usług bankowych, usługi po-
średnictwa w zakresie usług finansowych, usługi pośrednic-
twa w zakresie usług maklerskich, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług inwestycyjnych, usługi pośrednictwa w zakresie 
usług funduszy inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług 
bankowych, doradztwo w zakresie usług finansowych, do-
radztwo w zakresie usług maklerskich, doradztwo w zakresie 
usług inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług funduszy 
inwestycyjnych, informacja o usługach bankowych, infor-
macja o usługach finansowych, informacja o usługach ma-
klerskich, informacja o usługach inwestycyjnych, informacja 
o usługach funduszy inwestycyjnych, analizy finansowe, ana-
lizy finansowo-ekonomiczne, analizy danych finansowych, 
analizy w zakresie inwestycji, analizy komputerowe informa-
cji giełdowej, wyceny i analizy finansowe, analizy inwestycji 
finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, 
przetwarzanie informacji finansowych, zarządzanie informa-
cją finansową i usługi analityczne, informacja o powyższych 
usługach, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], plat-
formy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do obsługi uczestników rynku kapita-
łowego i transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do przepro-
wadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do świadczenia usług finansowych, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do świadczenia 
usług maklerskich, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obej-
mujące oprogramowanie do świadczenia usług bankowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do administrowania aktywami finansowymi, opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowa-
nie do zarządzania biurem maklerskim, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do zarzą-
dzania funduszami inwestycyjnymi, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspomagające 
zarządzanie instrumentami finansowymi, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do analizy 
danych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do analizy danych finansowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do analizy transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do ob-
sługi usług finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie 
usług finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do obsługi usług bankowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie wspomagające świadczenie usług bankowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do obsługi usług maklerskich, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspoma-
gające świadczenie usług maklerskich, usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa 

oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, informacja o powyższych usługach.

(210) 520417 (220) 2020 11 05
(731) PRZYTUŁA KRYSTIAN TANIE AUTKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANIE AUTKA

(531) 27.05.01, 06.07.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, lądowe pojazdy 
i środki transportu, pojazdy dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym, pojazdy dla 
niepełnosprawnych, ciężarówki transportowe, czterokołow-
ce, kampery [pojazdy rekreacyjne], kampery, lądowe pojazdy 
mechaniczne, lawety, lekkie ciężarówki, mechaniczne cięża-
rówki transportowe, mikrobusy, miniwany, pojazdy budowla-
ne do celów transportowych, pojazdy do podróżowania dro-
gą lądową, pojazdy do przewozu ładunków, pojazdy do użyt-
ku na lądzie, pojazdy do wyładunku przechylnego, pojazdy 
drogowe [do transportu], pojazdy handlowe, pojazdy lądo-
we, pojazdy kempingowe, pojazdy lądowe z napędem elek-
trycznym, pojazdy mechaniczne, pojazdy lądowe o własnym 
napędzie, pojazdy mechaniczne w postaci zestawów, pojaz-
dy napędzane do użytku na lądzie, pojazdy pomocy drogo-
wej, pojazdy przegubowe, pojazdy przemysłowe, pojazdy 
samowyładowcze, pojazdy terenowe, przemysłowe pojazdy 
lądowe, samochody, samochody do transportu lądowego, 
samochody dostawcze, samochody dostawcze ze stelażem 
na skrzyni ładunkowej, samochody holownicze [pomocy 
drogowej], samochody hybrydowe, samochody kempingo-
we, samochody osobowe, samochody pikapy z zabudową 
typu kamper [pojazdy rekreacyjne], samochody elektryczne, 
samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, samocho-
dy sportowe, samochody półciężarowe pick-up, samochody 
półciężarowe, samochody terenowe, samochody sporto-
wo-użytkowe [SUV], zasilane elektrycznie pojazdy mecha-
niczne, samochody do przewożenia rozbitych pojazdów, 
ciężarówki przemysłowe, furgony [pojazdy], pojazdy-chłod-
nie, pojazdy lądowe ciągnięte przez ciągnik, samochody 
sportowe sprzedawane w formie zestawów, pasażerskie 
pojazdy mechaniczne, pojazdy, pojazdy do poruszania się 
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy 
do przewozu pasażerów, pojazdy dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, pojazdy elektryczne, pojazdy hy-
brydowe, pojazdy kołowe, pojazdy napędzane elektrycznie, 
pojazdy wyposażone w urządzenia do załadunku, pojazdy 
wyposażone w urządzenia do wyładunku przechylnego, 
35 pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu 
franczyzowego, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, usługi doradcze w zakresie 
reklamy dla franczyzobiorców, usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
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działającymi w oparciu o franczyzę, porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlo-
wych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających 
na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, handlowe usługi doradcze doty-
czące franchisingu, administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu 
w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry kierowniczej 
w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradz-
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi 
reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowe-
go w zakresie franchisingu.

(210) 520420 (220) 2020 11 05
(731) UKRAINNETS VITALII, Reni, UA;  

KOTSIIEVSKYI GENNADII, Odessa, UA;  
SHCHYRBA OLEKSIY, Lwów, UA

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIZIANO

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wino, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
cydr, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wymieszane 
napoje alkoholowe, preparaty do produkcji napojów alkoho-
lowych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: wino, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr, alkohole wy-
sokoprocentowe (napoje), wymieszane napoje alkoholowe, 
preparaty do produkcji napojów alkoholowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 520421 (220) 2020 11 05
(731) GSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.12, 27.05.01, 29.01.12, 
26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 1 środki chemiczne do stosowania w klejeniu 
[do celów przemysłowych], 3 środki czyszczące, 8 skrobaki, 
nożyce, 11 kształtki i złączki do instalacji sanitarnych, rury 
wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częścia-
mi instalacji sanitarnych, zawory do rur, zawory jako części 
instalacji sanitarnych, zawory odcinające do regulacji prze-
pływu wody, zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, 
zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych.

(210) 520422 (220) 2020 11 05
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) EASYGO ONE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty me-
dyczne.

(210) 520446 (220) 2020 11 05
(731) ABITOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Młyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABITOO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.03.01, 04.05.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 520473 (220) 2020 11 07
(731) JELONEK PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NAUTIX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: figurki drewniane, figurki 
wykonane z gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, 
statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
ozdobne modele wykonane z drewna, ozdobne modele 
wykonane z gipsu, ozdoby ścienne z drewna, rzeźby wyko-
nane z drewna, rzeźby wykonane z gipsu, rzeźby wykonane 
z tworzyw sztucznych, miski z tworzyw sztucznych, pudełka 
drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracje ścienne 
z tkanin, dekoracje ścienne (nietekstylne), podpórki do ksią-
żek [meble], tabliczki wykonane z drewna, wieszaki na klucze 
[meble], ramki do zdjęć, tace niemetalowe, pościel, oprócz 
bielizny pościelowej, modele pojazdów [ozdoby] wykonane 
z tworzyw sztucznych, modele pojazdów [ozdoby] z drewna, 
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, drewniane 
półki i stojaki [meble], komody, krzesła, poduszki ozdobne, lu-
stra i lusterka stojące, niemetalowe uchwyty do mebli, półki 
[meble], regały, stojaki, półki, stoliki, szafki, wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 
skarbonki, ozdoby szklane, bibeloty wykonane ze szkła [ozdo-
by], modele figurek [ozdoby] wyrabiane z szkła, łyżki do bu-
tów, świeczniki, ozdobne tace z metalu, tace do podawania, 
nie z metali szlachetnych, ścierki, naczynia, szklane filiżanki, 
szklanki, kieliszki, kubki, otwieracze do butelek, dzbanki, mi-
seczki, misy, rękawice kuchenne, korkociągi, podstawki stoło-
we pod naczynia, półmiski [tace], tekstylia do wyposażenia 
domu, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, ozdobne 
poszewki na poduszki, ozdobne serwetki z materiału, deko-
racyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], ręczniki, 
bielizna pościelowa i koce, zasłony, narzuty, tekstylne pod-
stawki pod naczynia, materiałowe ścierki do osuszania na-
czyń, girlandy sztuczne, zawieszki, inne niż do biżuterii, łań-
cuszków lub breloków do kluczy, dywany, chodniki i maty, 
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maskotki, popielniczki, drobne wyroby metalowe, dzwony 
i dzwonki, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 
metalowe wieszaki na odzież, metalowe kołatki, haki meta-
lowe, magnesy dekoracyjne, lampy oświetleniowe, lampy 
biurkowe, lampy stojące, lampy stołowe, ozdoby [biżuteria], 
spinki do mankietów i krawatów, bransoletki [biżuteria], kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, zegary, obrazy 
i zdjęcia, afisze, plakaty, notatniki, podpórki do książek, stojaki 
biurkowe na wizytówki, oprawione plakaty, książki, papiero-
we podkładki stołowe, pojemniki na długopisy, girlandy pa-
pierowe, naklejki.

(210) 520474 (220) 2020 11 07
(731) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aeroPOUCH

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 7 dmuchawy [maszyny], pompy powietrza, pa-
kowarki, maszyny na sprężone powietrze, maszyny do pro-
dukcji materiałów opakowaniowych, urządzenia pompu-
jące [maszyny], maszyny zamykające kieszonki powietrzne 
pomiędzy warstwami folii z tworzyw sztucznych, 16 folia, 
folia bąbelkowa do pakowania, torby wyściełane folią bąbel-
kową do pakowania, torby z folii bąbelkowej do pakowania, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, folie z pęcherzykami powietrza, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, rolki 
folii z tworzyw sztucznych do pakowania.

(210) 520475 (220) 2020 11 08
(731) ŚLEBODA RADOSŁAW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Śleboda
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego dziełami sztuki 
w zakresie: obrazów, fotografii, rysunków, akwarel, plakatów, 
rycin.

(210) 520481 (220) 2020 11 06
(731) RINO RINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lusowo
(540) (znak słowny)
(540) Kogut
(510), (511) 41 konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, malowanie twarzy, naucza-
nie i szkolenia, ogrody udostępniane publicznie, organizacja 
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja 
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja 
atrakcji na obozach letnich, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezach 
urodzinowe, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie konkursów, organizowanie przedstawień, 
organizowanie rozrywki, organizowanie spektakli rozryw-
kowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 
organizowanie zajęć rekreacyjnych, planowanie specjalnych 
imprez, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, roz-

rywka, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkole-
nia ruchowe dla dzieci, świadczenie usług w dziedzinie rekre-
acji, udzielanie infonnacji dotyczących rozrywki za pomocą 
środków elektronicznych, udzielanie informacji w dziedzinie 
rekreacji, usługi dekorowania balonami, usługi dziecięcych 
placów zabaw, usługi gier, usługi informacji o rekreacji, 
usługi informacji o rozrywce, usługi informacyjne dotyczą-
ce rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi 
rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla 
dzieci, usługi w zakresie rekreacji, warsztaty do celów rekre-
acyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć 
rekreacyjnych, zapewnianie gier, zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], przedszkola, usługi przedszkoli, 
nauczanie przedszkolne, usługi przedszkoli [edukacja], edu-
kacja przedszkolna, usługi edukacyjne świadczone dla dzie-
ci, nauka tańca dla dzieci, kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi 
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, udostępnianie 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzie-
ci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci 
w świetlicach pozalekcyjnych, usługi placów zabaw, wypo-
życzanie zabawek.

(210) 520484 (220) 2020 11 06
(731) CIEMERYCH ALEKSANDRA, CIEMERYCH MARIUSZ 

ARTE DERM SPÓŁKA CYWILNA, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTE DERM

(531) 05.05.16, 05.05.20, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 44 aromaterapia, badania przesiewowe, chiro-
praktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, de-
pilacja woskiem, domowa opieka pielęgniarska, fizjoterapia, 
fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, 
masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pie-
lęgniarska (medyczna -), ośrodki zdrowia, placówki rekon-
walescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, prze-
kłuwanie ciała, salony piękności. szpitale, tatuowanie, usłu-
gi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne, 
usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi 
saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi 
telemedyczne, usługi wizażystów, usługi zapładniania meto-
dą in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wy-
pożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń 
do układania włosów.
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(210) 520489 (220) 2020 11 09
(731) KARATNICKA MONIKA ALMANIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMANIA

(531) 26.11.07, 26.11.09, 26.07.99, 27.05.05
(510), (511) 25 berety, chustki na głowę, chusty na głowę, chu-
sty, szale na głowę, czapki jako nakrycia głowy, czapki [nakrycia 
głowy], czepki damskie, dziecinne, czepki damskie [nakrycia gło-
wy], kapelusze, mitry [nakrycia głowy], nakrycia głowy, nakrycia 
głowy dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, sza-
le i chusty na głowę, toczki [kapelusze], turbany, 35 administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], organizacja 
działalności gospodarczej, organizacja i przeprowadzanie wy-
staw w ramach targów handlowych, organizacja targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie aukcji, organizo-
wanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie 
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowa-
nie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowa-
nie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak 
zwanych telezakupów i zakupów domowych, promocja sprze-
daży, promowanie działalności gospodarczej, reklama banero-
wa, reklama i marketing, reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama radiowa, reklamy on-line, reklamy 
radiowe i telewizyjne, zarządzanie działalnością gospodarczą.

(210) 520499 (220) 2020 11 06
(731) GYOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.05, 26.03.23, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 520500 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)

(540) K2 ŚNIEŻNA PIANA
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do po-
jazdów.

(210) 520503 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 AKTYWNA PIANA
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do po-
jazdów.

(210) 520505 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 IPA CLEANER
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do pojaz-
dów, aerozole odtłuszczające, preparaty do odtłuszczania 
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych, preparaty odtłuszczające do silników, preparaty od-
tłuszczające do celów domowych, preparaty odtłuszczające 
na bazie rozpuszczalnika, rozpuszczalniki odtłuszczające, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych.

(210) 520509 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 APC
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do po-
jazdów.

(210) 520512 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZERNIDŁO DO OPON
(510), (511) 2 czernidła [barwniki lub farby], preparaty bar-
wiące, 3 środki do polerowania opon pojazdów.

(210) 520514 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZERNIDŁO DO PLASTIKÓW
(510), (511) 2 czernidła [barwniki lub farby].

(210) 520517 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU
(510), (511) 1 płynne powłoki [chemiczne], powłoki [che-
miczne] do szkła, powłoki ochronne do odpychania wody 
[chemiczne], powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby], 
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powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, 
inne niż farby], powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż 
farby], 2 powłoki antykorozyjne [farby], preparaty antykoro-
zyjne, preparaty antykorozyjne do pojazdów, środki anty-
korozyjne w postaci powłok do stosowania na pojazdach, 
środki antykorozyjne w postaci powłok, ochronne powłoki 
powierzchniowe do metali, powłoki, powłoki do impregna-
cji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki zabezpiecza-
jące podwozia pojazdów, preparaty powłokowe posiadające 
właściwości hydrofobowe [farby lub oleje], przezroczyste 
powłoki ochronne do pojazdów, środki hamujące korozję 
w postaci powłok.

(210) 520520 (220) 2020 11 09
(731) Gowan Company, L.L.C., Yuma, US
(540) (znak słowny)
(540) GRADIENT
(510), (511) 5 pestycydy rolnicze.

(210) 520523 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ANTYPARA
(510), (511) 1 powłoki ochronne do odpychania wody  
[chemiczne], powłoki [chemiczne] do szkła.

(210) 520526 (220) 2020 11 06
(731) PROGRESS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PH Progress Holding KSIĘGOWOŚĆ I OBSŁUGA FIRM

(531) 26.04.01, 26.11.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 księgowość, księgowość administracyjna, 
skomputeryzowana księgowość, księgowość i rachunko-
wość, księgowość i prowadzenie ksiąg, specjalistyczne 
doradztwo i konsulting w sprawach działalności gospodar-
czej, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi 
i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu transakcji han-
dlowych, usługi w zakresie doradztwa handlowego i gospo-
darczego, promocja sprzedaży, organizowanie przetargów, 
analizy i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy opłacalności, analizy kosztów, wykonywanie pro-
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakresie 
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalno-
ści gospodarczej, gromadzenie i opracowywanie informacji, 
usługi z zakresu prowadzenia księgowości i rachunkowości, 
audytu, usługi dotyczące franszyzy, doradztwo podatko-
we, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podat-
kowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami 
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 

danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich w bazach i plikach komputero-
wych, usługi wprowadzania produktów na rynek, badania 
rynku, zarządzanie biznesem, administrowanie biznesem, 
36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, analizy finanso-
we, doradztwo w sprawach inwestycyjnych, pośrednictwo 
przy zawieraniu umów kredytowych, zarządzanie finansami, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi, prowadzenie roz-
liczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia nieruchomości, 
wykonywanie analiz na rynku nieruchomości, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, usługi udzielania i obsługi 
kredytu na zakup nieruchomości, zarządzanie powierzonymi 
środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, zarządzanie ry-
zykiem i doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

(210) 520527 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ANTIFOG
(510), (511) 1 powłoki [chemiczne] do szkła, powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], powłoki ochronne do odpy-
chania wody [chemiczne].

(210) 520528 (220) 2020 11 09
(731) BLOCKCHAINWARES SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Dąbrowa Górnicza

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlockchainWares Software

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, 42 aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, programowanie komputerów, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich.

(210) 520531 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 GLINKA DO LAKIERU
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia na sucho, środki 
do czyszczenia pojazdów.

(210) 520534 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
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(540) K2 CZAJNICZEK DO REFLEKTORÓW
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520535 (220) 2020 11 06
(731) BIAŁY SAIBABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY Sai Baba LECZY SIEBIE Grzegorz Śleziak

(531) 02.01.01, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów 
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, dodatki odżywcze 
do celów leczniczych, maści do celów farmaceutycznych, ma-
zidła, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do ce-
lów leczniczych, napary [nalewki] do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, nerwy - środki na uspokojenie, środki oczyszczające, 
herbata odchudzająca do celów leczniczych, oleje lecznicze, 
pomady do celów medycznych, potas - sole do celów me-
dycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
do celów leczniczych, przeciwbólowe środki, środki przeczysz-
czające, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sodowe - sole do celów 
leczniczych, stopy - środki przeciw poceniu się, suplementy 
mineralne do żywności, syropy do użytku farmaceutycznego, 
uśmierzające środki, wazelina do celów leczniczych, preparaty 
witaminowe, wody mineralne do celów leczniczych, wywary 
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych.

(210) 520537 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZAJNICZEK DO REGENERACJI REFLEKTORÓW
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520539 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZAJNICZEK DO RENOWACJI REFLEKTORÓW
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520541 (220) 2020 11 09
(731) JÓŹWIK KAMIL, Wólka Łózecka
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KOOL

(531) 02.09.04, 02.09.08, 02.09.12, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 30 ciastka, chrupiące ciastka z kremem (profiterole).

(210) 520542 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZAJNIK DO REFLEKTORÓW
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520544 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 MAGICZNY CZAJNICZEK
(510), (511) 11 czajniki elektryczne, czajniki, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520547 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZAJNICZEK DO LAMP
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520549 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZAJNICZEK DO RENOWACJI LAMP
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520551 (220) 2020 11 09
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CZAJNICZEK DO REGENERACJI LAMP
(510), (511) 11 czajniki, czajniki elektryczne, składane czajni-
ki, elektryczne, dzbanki podgrzewane elektrycznie.

(210) 520586 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.

(210) 520587 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
24.15.01, 24.15.08

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energety-
zujące.

(210) 520588 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEVEL UP ENERGY DRINK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
24.15.01, 24.15.08

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.

(210) 520589 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEVEL UP COCONUT-LEMON FLAVOUR ENERGY 

DRINK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
24.17.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 24.15.01, 24.15.08

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.

(210) 520590 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEVEL UP  MANGO FLAVOUR ENERGY DRINK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
24.15.01, 24.15.08

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.

(210) 520591 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEVEL UP ZERO ENERGY DRINK
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
24.15.01, 24.15.08, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.22

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.

(210) 520593 (220) 2020 11 09
(731) DOT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DOT INTERIORS
(510), (511) 42 usługi projektowania wnętrz budynków.

(210) 520598 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 WOSK KOLORYZUJĄCY
(510), (511) 3 woski samochodowe, środki do czyszczenia 
pojazdów.

(210) 520600 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 WOSK NA MOKRO
(510), (511) 3 woski samochodowe, środki do czyszczenia 
pojazdów.

(210) 520602 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 STALOWA PLASTELINA
(510), (511) 1 kit szpachlowy do naprawy karoserii pojaz-
dów, kleje do połączeń metal - metal [inne niż do materia-
łów piśmiennych lub użytku domowego], kleje do użytku 
w przemyśle mechanicznym, kleje konstrukcyjne do użytku 
motoryzacyjnego, kleje [klejenie].

(210) 520604 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PŁYNNA USZCZELKA
(510), (511) 1 kity [wypełniacze], kit szpachlowy do naprawy 
karoserii pojazdów, kit olejowy, olejowe spoiwa [kity, lepiki], 
kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kity 
i inne pasty do wypełniania, klej do uszczelek samochodo-
wych, kleje do połączeń metal - metal [inne niż do materia-
łów piśmiennych lub użytku domowego], kleje do użytku 
w przemyśle mechanicznym, kleje i preparaty klejące prze-
znaczone dla przemysłu, kleje, inne niż do artykułów papier-
niczych lub nie do użytku domowego, kleje [klejenie], kleje 
konstrukcyjne do użytku motoryzacyjnego, kleje konstruk-
cyjne do użytku w budownictwie, kleje poliuretanowe, kleje 
przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, kleje 
przemysłowe do użytku w obróbce metali, kleje szybko-
wiążące do użytku przemysłowego, kleje w płynie, inne niż 
do użytku domowego lub do artykułów papierniczych, kleje 

w sprayu, preparaty do klejenia, środki klejące, 17 kit uszczel-
niający, klejące mieszanki uszczelniające, masy uszczelniają-
ce, mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego.

(210) 520606 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 GUMA W SPRAYU
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki po-
wierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki 
ochronne w formie sprayów do użytku na betonie [inne 
niż farby lub oleje], powłoki ochronne w płynnej for-
mie do zastosowania na beton [inne niż farby lub oleje], 
2 ochronne powłoki powierzchniowe do metali, mieszan-
ki powłok ochronnych [farby], farby do ochrony przed ko-
rozją, elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, 
elastyczne farby do ochrony metali przed zniszczeniem, 
podkładowe lakiery ochronne, powłoki do ochrony przed 
efektami korozji spowodowanymi kwasami, powłoki 
ochronne do metali [farby], powłoki ochronne do nakła-
dania w formie płynnej do użytku na metalach, powłoki 
ochronne o właściwościach uszczelniających do użytku 
na metalach [farby], powłoki ochronne do nakładania 
w formie płynnej do zastosowania do betonu [farby], po-
włoki ochronne w formie sprayów do użytku do betonu 
[farby], powłoki ochronne o właściwościach hydrofobo-
wych [farba], powłoki ochronne w postaci farb, powłoki 
ochronne w postaci sprayów do użytku na metalach [far-
by], produkty ochronne do użytku na metalach [farby], 
przezroczyste powłoki ochronne do pojazdów, żywice 
syntetyczne do ochrony antykorozyjnej, preparaty do po-
krywania powierzchni w celu ochrony przed korozją, pre-
paraty do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed 
ścieraniem, preparaty do obróbki powierzchni metalo-
wych w celu ochrony przed rdzą, preparaty do obróbki 
powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją, 
17 guma, guma akrylowa, guma komórkowa o porach 
zamkniętych do wyściełania i amortyzacji, guma komór-
kowa o porach zamkniętych do uszczelniania połączeń, 
guma do użytku w produkcji, guma syntetyczna, guma 
spieniona o komórkach zamkniętych do izolacji termicz-
nej, guma spieniona porowata o komórkach zamkniętych 
do tłumienia wibracji.

(210) 520608 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PŁUKANKA SILNIKA
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do oleju silnikowego, do-
datki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, środki 
chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, 3 pły-
ny do mycia, preparaty odtłuszczające do silników.

(210) 520611 (220) 2020 11 10
(731) SG NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góraszka
(540) (znak słowny)
(540) Lacenio
(510), (511) 25 wkładki do obuwia, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 26 sznurowadła do butów.
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(210) 520615 (220) 2020 11 09
(731) SOKALSKI KONRAD CORALHOUSE, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coral house

(531) 03.09.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akwa-
rystyki, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
do akwarium, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie grzałek 
do akwarium, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odpienia-
czy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czujników przepły-
wu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podłoża do akwa-
rium, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pomp do akwa-
rium, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hydrauliki, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie reaktorów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie filtrów do akwarium, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów do sterylizacji wody, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie mierników do akwarium, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie skał do akwarium, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie wkładów filtracyjnych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie oświetlenia do akwarium, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pokarmu dla ryb, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do hodowli ryb, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do oczek 
wodnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ryb morskich, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koralowców, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bezkręgowców, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie ukwiałów usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akwarystyki, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do akwarium, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie grzałek do akwarium, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odpieniaczy, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie czujników przepływu, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie podłoża do akwarium, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie pomp do akwarium, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie hydrauliki, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie reaktorów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filtrów 
do akwarium, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
do sterylizacji wody, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mier-
ników do akwarium, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie skał 
do akwarium, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładów 
filtracyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie oświetlenia 
do akwarium, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pokarmu 
dla ryb, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do ho-
dowli ryb, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
do oczek wodnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ryb 
morskich, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koralowców, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bezkręgowców, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie ukwiałów, 44 hodowla zwierząt, 
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo technicz-
ne żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych or-
ganizmów morskich, usługi hodowli, usługi hodowli zwierząt, 
usługi hodowli ryb, usługi w zakresie hodowli owadów, usługi 
hodowli koralowców, usługi hodowli ryb morskich, usługi ho-
dowli bezkręgowców, usługi hodowli ukwiałów.

(210) 520616 (220) 2020 11 10
(731) PROROK MACIEJ, Zagórze
(540) (znak słowny)

(540) ARBIR ECOBROKER
(510), (511) 39 usuwanie odpadów, składowanie odpa-
dów, zbiór odpadów, gromadzenie odpadów, transport 
odpadów, wywóz odpadów [transport], usługi wywozu 
odpadów, zbieranie odpadów przemysłowych, usuwanie 
odpadów [transport], pozbywanie się [transport] odpadów, 
transport i przechowywanie odpadów, 40 recykling odpa-
dów, przetwarzanie odpadów, usuwanie odpadów [obróbka 
odpadów], obróbka odpadów, niszczenie odpadów, obrób-
ka niebezpiecznych odpadów, unieszkodliwianie odpadów 
[przetwarzanie], obróbka [recykling] odpadów, recykling od-
padków i odpadów.

(210) 520620 (220) 2020 11 09
(731) SZYMANKIEWICZ RAFAŁ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GreenDay

(531) 08.07.04, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 pizzeria, catering, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 520622 (220) 2020 11 09
(731) XO BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13, 03.07.15, 
26.04.18, 26.04.05

(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, 43 bary, kawiarnia, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posił-
ków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie 
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jedzenia i napojów, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów, 45  licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 520623 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 FOLIA W SPRAYU
(510), (511) 1 powłoki ochronne w formie sprayów do użyt-
ku na betonie [inne niż farby lub oleje], powłoki ochronne 
w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż far-
by lub oleje], powłoki odporne na warunki atmosferyczne 
[chemiczne, inne niż farby], powłoki wodoodporne [che-
miczne, inne niż farby], wodoodporne ochronne powłoki 
powierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], 2 mieszanki 
antykorozyjne jako dodatki do powłok powierzchniowych, 
mieszanki powłok ochronnych [farby], mieszanki powłoko-
we w postaci lakierów, ochronne powłoki akrylowe [w po-
staci farby], ochronne powłoki powierzchniowe do metali, 
powłoki, powłoki chroniące powierzchnie [farby], powłoki 
dekoracyjne w sprayu, powłoki do ochrony przed efekta-
mi korozji spowodowanymi kwasami, powłoki ochronne 
do metali [farby], powłoki ochronne do nakładania w formie 
płynnej do użytku na metalach, powłoki ochronne w posta-
ci sprayów do użytku na metalach [farby], powłoki odporne 
na korozję, powłoki powierzchniowe w postaci farby, powło-
ki w postaci aerozoli [farby], powłoki w postaci farb do użyt-
ku w przemyśle motoryzacyjnym, 17 guma, guma akrylowa, 
guma do użytku w produkcji, guma komórkowa o porach 
zamkniętych do wyściełania i amortyzacji, guma komórko-
wa o porach zamkniętych do uszczelniania połączeń, guma 
lateksowa do użycia w produkcji, guma piankowa, guma 
spieniona o komórkach zamkniętych do wygłuszania, guma 
spieniona o komórkach zamkniętych do izolacji termicznej, 
guma spieniona porowata o komórkach zamkniętych do tłu-
mienia wibracji, guma syntetyczna.

(210) 520624 (220) 2020 11 09
(731) XO BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.15, 26.04.18, 26.13.25

(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, 43 bary, kawiarnia, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posił-
ków i napojów, restaurację oferujące dania na wynos, restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie 
jedzenia i napojów, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów, 45 licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 520626 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PŁUKANKA DO SILNIKA
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do oleju silnikowego, do-
datki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, mie-
szanki uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, 
dodatki chemiczne do paliw silnikowych, środki chemiczne 
do usuwania osadu węglowego z silników, 3 preparaty od-
tłuszczające do silników, preparaty odtłuszczające na bazie 
rozpuszczalnika, preparaty do odtłuszczania inne niż stoso-
wane w procesach produkcyjnych.

(210) 520629 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 SKROBACZKA W PŁYNIE
(510), (511) 1 aerozole zawierające środki odladzające 
do szyb przednich, płyny do odmrażania przednich szyb 
samochodowych, płyny przeciw zamarzaniu do przednich 
szyb samochodowych, płyny do odmrażania, odmrażacze, 
środki odmrażające do zamków drzwiowych.

(210) 520630 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PASTA ZAWOROWA
(510), (511) 3 mieszanki polerujące, kremy do polerowania, 
polerowanie (środki do -), polerowanie (woski do -), gotowy 
wosk do polerowania, preparaty do odnawiania i polerowa-
nia, preparaty do polerowania, preparaty ścierne do polero-
wania, środki do polerowania metali, środek do polerowania 
chromu, środki do polerowania, środki do polerowania sa-
mochodów, środki ścierne i polerskie.

(210) 520632 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
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(540) K2 TECHNIC
(510), (511) 1 kleje do butów, kleje do dywanów, kleje do na-
prawy opon, kleje do obuwia, kleje do połączeń metal - metal 
[inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowe-
go], kleje do szkła, kleje do użytku w przemyśle mechanicz-
nym, kleje do wstawiania szyb, kleje kauczukowe do użytku 
przemysłowego, kleje [klejenie], kleje kauczukowe [inne niż 
do użytku domowego lub do artykułów papierniczych], kle-
je, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku do-
mowego, kleje kontaktowe, kleje na bazie wody do użytku 
przemysłowego, kleje pochodzenia syntetycznego do użyt-
ku przemysłowego, kleje poliuretanowe, kleje w sprayu, kity 
[wypełniacze], kity i inne pasty do wypełniania, olejowe 
spoiwa [kity, lepiki], czysty silikon, oleje silikonowe, silikony, 
kit szpachlowy do naprawy karoserii pojazdów, preparaty 
chemiczne do wypełniania pęknięć przy naprawie karoserii 
pojazdów, klej do uszczelek samochodowych, 17 kit, kity si-
likonowe, kit uszczelniający, klejące mieszanki uszczelniające, 
mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego.

(210) 520635 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 INSPEKCJA LAKIERU
(510), (511) 1 płyny odtłuszczające stosowane w procesach 
produkcyjnych, rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku 
w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszcza-
jące do stosowania w przemysłowych procesach produk-
cyjnych, środki do odtłuszczania stosowane w procesach 
przemysłowych, chemiczne płyny odtłuszczające do sto-
sowania w procesach produkcyjnych, chemiczne środki 
odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, 
środki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowe-
go], środki odtłuszczające [inne niż do stosowania w proce-
sach produkcyjnych], 3 preparaty myjące, preparaty myjące 
do pojazdów, aerozole odtłuszczające.

(210) 520636 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 DPF CLEANER
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do po-
jazdów.

(210) 520707 (220) 2020 11 11
(731) PUSZCZYŃSKI PAWEŁ MODERN CLASSIC HOME, 

Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERN CLASSIC HOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, elementy meblowe, meble tapicerowane, rozkładane 
meble z obiciem, meblościanki, stoły, stoliki, stoliki nocne, 
ławy [meble], komody, kredensy, konsole, toaletki [meble], 
gabloty szklane, regały [meble], stojaki, półki, szafy, szafki, 

garderoby, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, pudła do przechowywania 
[meble], skrzynie [meble], fotele, kanapy, narożniki [meble], 
sofy, krzesła, pufy [meble], taborety, siedzenia, leżaki, łóżka, 
ramy do łóżek, stelaże do łóżek, osprzęt niemetalowy do łó-
żek, materace, nakładki na materace, poduszki, poduszki 
(obicia), zagłówki [meble], wezgłowia, wykończeniowe ele-
menty z tworzyw sztucznych do mebli, boazeria meblarska, 
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego 
do mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], panele 
meblowe, zestawy mebli, meble wielofunkcyjne, lustra [me-
ble], 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usłu-
gi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden-
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
elementy meblowe, meble tapicerowane, rozkładane me-
ble z obiciem, meblościanki, stoły, stoliki, stoliki nocne, ławy 
[meble], komody, kredensy, konsole, toaletki [meble], gabloty 
szklane, regały [meble], stojaki, półki, szafy, szafki, garderoby, 
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i ha-
czyki na ubrania, pudła do przechowywania [meble], skrzy-
nie [meble], fotele, kanapy, narożniki [meble], sofy, krzesła, 
pufy [meble], taborety, siedzenia, leżaki, łóżka, ramy do łóżek, 
stelaże do łóżek, osprzęt niemetalowy do łóżek, materace, 
nakładki na materace, poduszki, poduszki (obicia), zagłówki 
[meble], wezgłowia, wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, boazeria meblarska, dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekora-
cyjne panele drewniane [meble], panele meblowe, zestawy 
mebli, meble wielofunkcyjne, lustra [meble].

(210) 520708 (220) 2020 11 11
(731) PBG SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościowy-
mi i motywacyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, orga-
nizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-
wych, promocyjnych lub reklamowych, usługi klubów klien-
ta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarzą-
dzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczest-
nikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzysta-
nie z rabatowych kart członkowskich, promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyj-
ne, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, promo-
cja towarów i usług poprzez sponsorowanie, negocjowanie 
umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz osób trzecich, organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, porady odnośnie biznesowej obsługi 
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klubów zdrowia, porady odnośnie zarządzania działalnością 
gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, zarządzanie pla-
nami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, usługi 
zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usłu-
gi pośrednictwa przy nabywaniu oraz nabywanie pakietów 
usług medycznych i zdrowotnych na rzecz osób trzecich, 
36 administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdro-
wotnej, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi 
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci za-
kontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(210) 520709 (220) 2020 11 11
(731) BIEREK JULITA Estetica Expert e. K., Monachium, DE
(540) (znak słowny)
(540) LASH GANG
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki do brwi, 
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do makijażu, zestawy kosmety-
ków, zestawy do makijażu, rzęsy sztuczne, farby do rzęs, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, eyelinery [kosmety-
ki], tusze do brwi, tusze do rzęs.

(210) 520713 (220) 2020 11 11
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMCHAIR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparatura do za-
biegów fizjoterapeutycznych, aparaty, urządzenia i przyrzą-
dy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do ma-
sażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu 
wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosme-
tycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia 
do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy, urządzenia 
do leczenia cellulitu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia 
do leczenia obrzęku limfatycznego, aparaty i instrumenty 
medyczne, urządzenia elektromedyczne.

(210) 520717 (220) 2020 11 11
(731) BUDCZINSKI MICHAŁ MICHAEL, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SB

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.13, 03.04.25, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 czapki dziane, czapki sportowe, czapki bejs-
bolówki, czapki kolarskie, czapki z daszkiem, szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, szaliki, szale, bandany, bandany na szyję, 
bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, bielizna dam-
ska, bielizna dla mężczyzn, bielizna wchłaniająca pot, bielizna 
osobista, body [bielizna], rękawiczki, rękawiczki dziane, ręka-
wiczki zimowe, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki bez 
palców, rękawiczki z jednym palcem, kurtki, kurtki wiatrosz-
czelne, kurtki odblaskowe, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, 
kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki dwustronne, kurtki wierzchnie, pikowane 
kurtki [odzież], kurtki sportowe do rozgrzewki, krótkie kurtki 
ciepłe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki z dzianiny 
polarowej, kurtki jako odzież sportowa, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, skarpety sportowe, skarpety ter-
moaktywne, skarpety do jogi, skarpety do kostek, skarpety 
wewnętrzne do obuwia [stopki], koszulki kolarskie, koszulki 
piłkarskie, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki bez rę-
kawów, koszulki do jogi, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatka-
rzy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki bez 
rękawów do biegania, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, t-shirty 
z krótkim rękawem, akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzie-
żowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bikini, biustonosze, 
biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztyw-
niane, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, 
bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki, bokserki damskie 
[bielizna], buty do biegania, buty do boksu, buty damskie, 
buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do trekkingu, 
buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, 
buty nieprzemakalne, buty piłkarskie, buty sportowe, buty 
sznurowane, buty treningowe [obuwie sportowe], chusty, 
szale na głowę, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi 
nogawkami], czapki baseballowe, dresy ortalionowe, dresy 
wiatroszczelne, getry, golfy, kamizelki pikowane, kamizelki pu-
chowe, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki z pola-
ru, kolanówki, kominiarki, komplety do biegania [odzież], 
komplety do joggingu [odzież], komplety koszulek i spode-
nek, komplety sportowe, kostiumy kąpielowe, kostiumy ką-
pielowe dla dzieci, koszule sportowe, koszule sportowe po-
chłaniające wilgoć, krawaty, krótkie spodnie, legginsy, majtki 
damskie, majtki dziecięce [odzież], nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, korki do butów piłkarskich, obuwie damskie, obu-
wie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obu-
wie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obuwie 
lekkoatletyczne, obuwie na plażę, obuwie piłkarskie, obuwie 
sportowe, odzież, odzież damska, odzież dla kolarzy, odzież 
dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież do sztuk walki, 
odzież dziecięca, odzież gimnastyczna, odzież męska, odzież 
sportowa, odzież triatlonowa, odzież wierzchnia dla dzieci, 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, odzież wodoodporna, odzież wierzchnia na złe warun-
ki pogodowe, opaski na głowę, opaski przeciwpotne na gło-
wę, opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, piżamy, pele-
ryny nieprzemakalne, płaszcze sportowe, podkolanówki, 
podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sporto-
we, podkoszulki z długimi rękawami, polary, repliki komple-
tów piłkarskich, skarpetki, skarpetki męskie, slipy męskie, figi 
damskie, spodenki, spodenki bokserskie, spodenki dla rowe-
rzystów, spodnie, spodnie wierzchnie, spodnie sportowe, 
spodnie dresowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie kolar-
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skie, spodnie dziecięce, spodnie wiatroszczelne, spodnie 
do joggingu, spodnie do rozgrzewki, funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, spodnie do jogi, spodnie ze stretchu, spodnie 
do ćwiczeń fizycznych, spodnie sportowe pochłaniające wil-
goć, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki sporto-
we, stringi, stroje do sportów walki, stroje sportowe, szlafroki, 
szorty gimnastyczne, szorty kąpielowe, szorty sportowe, teni-
sówki, termoaktywne nakrycia głowy, topy bez ramiączek, 
topy do biegania, topy z dzianin, damskie luźne topy, topy 
do jogi, topy sportowe do rozgrzewki, ubiory do uprawiania 
sztuk walki, ubrania dla kolarzy, znaczniki [narzutki] sportowe, 
znaczniki treningowe, wiatrówki, 35 rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, reklama radiowa, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, dystry-
bucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamo-
wych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpo-
wszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], promocja towarów i usług po-
przez sponsorowanie, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia to-
warów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promo-
cyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z dzia-
łalnością sportową, reklama banerowa, reklama korespon-
dencyjna, reklama zewnętrzna, reklama w czasopismach, re-
klama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama za pośrednictwem telefonu, promowanie działalno-
ści gospodarczej, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, dystrybucja materia-
łów promocyjnych, reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, organizowanie programów lojalno-
ściowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamo-
wych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie 
sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, organi-
zowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie 
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, usługi reklamowe, w szczególności w za-
kresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, 41 usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], organizowanie turniejów sporto-
wych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie 
imprez rowerowych, organizowanie wyścigów biegowych, 
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie poka-
zów tanecznych, organizowanie pokazów gimnastycznych, 
organizowanie meczów bokserskich, organizowanie rozrywki 
wizualnej, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie szkoleń sportowych, organizowanie zawodów lekkoatle-
tycznych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizo-
wanie występów na żywo, organizowanie pokazów na żywo, 

organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowa-
nie zawodów piłki nożnej, organizowanie meczów piłki noż-
nej, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organi-
zowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie 
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie gal, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie roz-
rywki, organizowanie fanklubów, organizowanie turniejów, 
organizowanie przedstawień, organizowanie wyścigów ro-
werowych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fi-
zyczną [fitness], nauczanie gry w piłkę nożną, prowadzenie 
treningów sztuk walki, nauka tańca na rurze, organizowanie 
pokazów tańca, usługi w zakresie nauki tańca, udostępnianie 
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu 
on-line, usługi fitness klubów, szkolenia zawodników sporto-
wych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, 
szkolenia sędziów sportowych, szkolenia w zakresie zajęć 
sportowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi aka-
demii piłkarskich, szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowa-
nie zajęć sportowych i zawodów sportowych, kursy szkole-
niowe dotyczące zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakre-
sie zajęć sportowych, doradztwo w zakresie treningu fizycz-
nego, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, wynajem 
sprzętu sportowego i obiektów sportowych, dostarczanie 
sprzętu sportowego, informacje na temat sportu, nauka w za-
kresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, orga-
nizacja aktywności sportowych na obozach letnich, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, fotore-
portaże, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubo-
we [rozrywka lub nauczanie], fitness kluby, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi 
w zakresie organizowania imprez piłkarskich, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz pro-
gramy z nagrodami, publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie w zakresie sposo-
bów odżywiania, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], 
szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie w zakresie zdrowia 
i wellness, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bok-
serskich, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie 
meczów piłki nożnej, organizowanie, przygotowywanie i pro-
wadzenie wyścigów rowerowych, prowadzenie imprez spor-
towych na żywo, prowadzenie kursów internetowych w za-
kresie diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line zwią-
zanych z odżywianiem, prowadzenie szkół sztuk walki, pro-
wadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć w zakresie odży-
wiania, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, 
prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, prowadze-
nie zawodów sportowych.

(210) 520719 (220) 2020 11 11
(731) SZLACHTA ŻANETA NANISHI, Szklary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANISHI
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(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 błyszczyki do ust [kosmetyki], kompaktowe 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ust, ko-
smetyki upiększając, kosmetyki w postaci kremów, kremy 
do twarzy [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], produkty 
powlekające usta [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy 
[kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], kolorowe ko-
smetyki do oczu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu 
do kompaktów, kosmetyki do pielęgnacji urody.

(210) 520720 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 MOKRA OPONA
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do po-
jazdów.

(210) 520721 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 FRESH BAG
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki zapachowe do samochodów, 5 dezodoranty do sa-
mochodów, samochodowe odświeżacze powietrza.

(210) 520742 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 KLEJ BEZTLENOWY
(510), (511) 1 kleje do połączeń metal-metal [inne niż 
do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], kleje 
do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do wstawiania 
szyb, kleje [klejenie], kleje, inne niż do artykułów papierni-
czych lub nie do użytku domowego, kleje kontaktowe, kleje 
pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, kle-
je w sprayu, kity [wypełniacze], kity i inne pasty do wypełnia-
nia, olejowe spoiwa [kity, lepiki], czysty silikon, oleje silikono-
we, silikony, kit szpachlowy do naprawy karoserii pojazdów, 
preparaty chemiczne do wypełniania pęknięć przy napra-
wie karoserii pojazdów, klej do uszczelek samochodowych, 
17 kit, kity silikonowe, kit uszczelniający, klejące mieszanki 
uszczelniające, mieszanka uszczelniająca do użytku samo-
chodowego, mieszanki uszczelniające do użytku w zapobie-
ganiu przeciekaniu rur, mieszanki uszczelniające do uszczel-
niania gwintów na rurach, mieszanki uszczelniające do rur.

(210) 520743 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PŁYNNY METAL
(510), (511) 1 kleje do połączeń metal-metal [inne niż 
do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], kleje 
do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do wstawiania 
szyb, kleje [klejenie], kleje, inne niż do artykułów papierni-
czych lub nie do użytku domowego, kleje kontaktowe, kleje 

pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, kle-
je w sprayu, kity [wypełniacze], kity i inne pasty do wypełnia-
nia, olejowe spoiwa [kity, lepiki], czysty silikon, oleje silikono-
we, silikony, kit szpachlowy do naprawy karoserii pojazdów, 
preparaty chemiczne do wypełniania pęknięć przy napra-
wie karoserii pojazdów, klej do uszczelek samochodowych, 
17 kit, kity silikonowe, kit uszczelniający, klejące mieszanki 
uszczelniające, mieszanka uszczelniająca do użytku samo-
chodowego, mieszanki uszczelniające do użytku w zapobie-
ganiu przeciekaniu rur, mieszanki uszczelniające do uszczel-
niania gwintów na rurach, mieszanki uszczelniające do rur.

(210) 520744 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 KLEJ SEKUNDOWY
(510), (511) 1 kleje do połączeń metal-metal [inne niż 
do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], kleje 
do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do wstawiania 
szyb, kleje [klejenie], kleje, inne niż do artykułów papierni-
czych lub nie do użytku domowego, kleje kontaktowe, kleje 
pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, kle-
je w sprayu, kity [wypełniacze], kity i inne pasty do wypeł-
niania, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oleje silikonowe, silikony, 
kit szpachlowy do naprawy karoserii pojazdów, preparaty 
chemiczne do wypełniania pęknięć przy naprawie karose-
rii pojazdów, klej do uszczelek samochodowych, 17 klejące 
mieszanki uszczelniające, mieszanka uszczelniająca do użyt-
ku samochodowego, mieszanki uszczelniające do użytku 
w zapobieganiu przeciekaniu rur, mieszanki uszczelniające 
do uszczelniania gwintów na rurach, mieszanki uszczelniają-
ce do rur.

(210) 520745 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CONTACT SPRAY
(510), (511) 1 chemiczne płyny odtłuszczające do stosowa-
nia w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłusz-
czające do stosowania w procesach produkcyjnych, płyny 
odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, pre-
paraty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyj-
nych, rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach 
produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stoso-
wania w przemysłowych procesach produkcyjnych, środki 
do odtłuszczania stosowane w procesach przemysłowych, 
środki odtłuszczające [inne niż do stosowania w procesach 
produkcyjnych], środki odtłuszczające [nie do celów gospo-
darstwa domowego], preparaty rozpuszczające tłuszcz sto-
sowane w procesach przemysłowych, preparaty czyszczące 
na bazie rozpuszczalników do usuwania tłuszczu podczas 
procesów wytwarzania, octany stosowane jako rozpuszczal-
niki przemysłowe, rozpuszczalniki do czyszczenia przemy-
słowego podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki 
do czyszczenia do użytku podczas procesów wytwarzania, 
rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach pro-
dukcji, rozpuszczalniki do użytku w procesach produkcyj-
nych, rozpuszczalniki do użytku w czyszczeniu maszyn pod-
czas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku 
przemysłowego w procesach produkcyjnych, rozpuszczalni-
ki do użytku w aerozolach, 3 preparaty myjące, preparaty my-
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jące do pojazdów, aerozole odtłuszczające, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, preparaty odtłuszczające do silników, prepa-
raty odtłuszczające do celów domowych, preparaty odtłusz-
czające na bazie rozpuszczalnika, rozpuszczalniki odtłuszcza-
jące, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, środki 
do czyszczenia pojazdów.

(210) 520757 (220) 2020 11 10
(731) STARZYNIEC ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLSTAR

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, naprawcze roboty budowlane, usługi 
budowlane i naprawy budynków.

(210) 520758 (220) 2020 11 12
(731) DZIEWIOR ALEKSANDRA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDIACJI SĄDOWYCH

(531) 02.09.16, 02.03.07, 02.03.15, 02.03.16, 02.03.23, 26.01.01, 
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 45 mediacje, mediacje jako usługi prawne, usłu-
gi w zakresie mediacji, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzyga-
nia sporów.

(210) 520759 (220) 2020 11 12
(731) FUNDS AUXILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AnnA ‘s14

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 
27.07.01, 27.07.11, 24.17.01

(510), (511) 9 optyczne artykuły.

(210) 520765 (220) 2020 11 10
(731) 2407.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2407.PL wszystko do auta

(531) 17.01.02, 17.01.09, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 27.07.01, 
27.07.11, 27.07.17, 26.04.19, 29.01.13

(510), (511) 3 detergenty do samochodów, płyny do czysz-
czenia przedniej szyby samochodowej, preparaty czyszczą-
ce do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych  
(płyny do-), środki do nadawania połysku samochodom, środki 
do polerowania opon pojazdów, środki do polerowania samo-
chodów, szampony do mycia samochodów, szampony do po-
jazdów, woski samochodowe, 4 oleje samochodowe, 9 aku-
mulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, 12 części 
konstrukcyjne do samochodów, części i akcesoria do pojazdów, 
części i akcesoria do pojazdów lądowych, rowery,opony, opo-
ny do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony 
do kół pojazdów, dętki do kół pojazdów, dętki rowerowe, dęt-
ki do opon, dętki do opon pojazdów, kołpaki do kół, kołpaki 
[do pojazdów], części wykończenia wnętrza samochodów, 
części hamulcowe do samochodów, 28 sprzęt do wędkowania, 
artykuły myśliwskie i wędkarskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicz-
nego w związku z akcesoriami samochodowymi.

(210) 520976 (220) 2020 11 16
(731) KHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKASAKA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, usługi 
barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restaura-
cji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi 
cateringowe.

(210) 520981 (220) 2020 11 16
(731) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 materiały piśmienne, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, pióra i długopisy, zakreślacze.
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(210) 520984 (220) 2020 11 17
(731) ZAKŁAD REMONTOWY SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z. R. SERVICE

(531) 09.07.21, 26.02.01, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalacja i naprawa rurociągów, instalacja 
systemów rurociągów, instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania cieczy, instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania pary wodnej, instalowanie systemów rur 
przewodzących gazy, instalowanie systemów rur doprowa-
dzających gaz, instalowanie wykładzin rurowych w rurocią-
gach, izolacja rur, izolacja rurociągów, izolowanie rurociągów, 
konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach prze-
mysłowych, konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja 
i naprawa rur odpływowych, konserwacja i naprawa syste-
mów rurociągów, konserwacja instalacji do zaopatrywania 
w wodę, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, kon-
serwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, na-
prawa rurociągów przy użyciu zestawów hermetyzacyjnych, 
odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, renowacja 
podziemnych rur, renowacja rur kanalizacyjnych, serwisowa-
nie rurociągów, układanie rur, układanie rurociągów, usługi 

instalowania rur, usługi układania rur, usługi w zakresie insta-
lowania kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania 
rur odpływowych, usługi w zakresie napraw rur, usługi w za-
kresie napraw rurociągów, usługi w zakresie wyściełania rur, 
konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i na-
prawy instalacji grzewczej, modernizacja instalacji do wenty-
lacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji bu-
dynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrze-
wania budynków, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, montaż urządzeń grzewczych, na-
prawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i kon-
serwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja 
urządzeń do wentylacji, naprawa lub konserwacja urządzeń 
do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń klimaty-
zacyjnych [do celów przemysłowych], odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji 
grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji klima-
tyzacyjnych, budowa instalacji wodociągowych, budowa 
konstrukcji do transportowania gazu naturalnego, budowa 
konstrukcji do transportu ropy naftowej, budowa rurocią-
gów, budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa ruro-
ciągów naftowych, budowa rurociągów poszukiwawczych, 
instalacja rurociągów, instalacja rurociągów lądowych, insta-
lacja rurociągów naftowych, układanie i budowa rurociągów, 
układanie rurociągów naftowych.

(210) 520986 (220) 2020 11 16
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Prolione
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy,  
insektycydy.



Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa 
towarów

1 517361, 517539, 517541, 519520, 519550, 519583, 519586, 519680, 519959, 520364, 520365, 520366, 520367, 
520368, 520369, 520371, 520372, 520421, 520517, 520523, 520527, 520602, 520604, 520606, 520608, 520623, 
520626, 520629, 520632, 520635, 520742, 520743, 520744, 520745, 520986

2 516148, 520512, 520514, 520517, 520606, 520623

3 516524, 517301, 517302, 518155, 518788, 519491, 519492, 519504, 519614, 519615, 519885, 519918, 520211, 
520251, 520364, 520365, 520366, 520367, 520368, 520369, 520371, 520372, 520421, 520500, 520503, 520505, 
520509, 520512, 520531, 520598, 520600, 520608, 520626, 520630, 520635, 520636, 520709, 520719, 520720, 
520721, 520745, 520765

4 519093, 519494, 519495, 519673, 519691, 520100, 520341, 520765

5 514858, 516428, 516489, 516524, 516978, 516979, 517301, 517302, 517474, 517540, 517754, 517755, 517794, 
518788, 518799, 518802, 518900, 519195, 519491, 519492, 519614, 519615, 519680, 519813, 519885, 520063, 
520161, 520364, 520365, 520366, 520367, 520368, 520369, 520371, 520372, 520386, 520388, 520391, 520392, 
520393, 520396, 520422, 520520, 520535, 520721, 520986

6 516473, 517160, 517873, 518571, 519107, 520125, 520169, 520183, 520284

7 513199, 518571, 519887, 519914, 519917, 519924, 520125, 520169, 520474

8 516786, 520169, 520421

9 514157, 515832, 516459, 516938, 517208, 517321, 517539, 517541, 518571, 518810, 518923, 518972, 519049, 
519101, 519156, 519494, 519495, 520009, 520074, 520111, 520124, 520125, 520144, 520162, 520209, 520296, 
520355, 520361, 520408, 520414, 520415, 520759, 520765

10 516524, 517745, 519808, 519846, 520408, 520713

11 517208, 517361, 518056, 518810, 519845, 519924, 520125, 520355, 520399, 520421, 520534, 520537, 520539, 
520542, 520544, 520547, 520549, 520551

12 512622, 512631, 514157, 514966, 516459, 519107, 519917, 520184, 520189, 520417, 520765

14 519879

16 507401, 514157, 516938, 517487, 517889, 519070, 519072, 519101, 519156, 519465, 519467, 519471, 519578, 
520074, 520144, 520162, 520309, 520324, 520409, 520412, 520474, 520981

17 518056, 519159, 520604, 520606, 520623, 520632, 520742, 520743, 520744

18 519504

19 512721, 516893, 517160, 519159, 520183, 520284, 520355

20 506530, 507401, 511482, 516202, 518927, 518957, 518958, 519494, 519495, 519933, 520035, 520039, 520100, 
520412, 520707

21 519156

22 517522

23 520344

24 517750, 518696, 519879, 520344

25 514633, 517520, 517750, 517900, 518536, 519048, 519129, 519156, 519504, 519879, 519923, 519954, 520169, 
520332, 520333, 520334, 520354, 520389, 520489, 520611, 520717

26 520611

28 514186, 518847, 519156, 519800, 520199, 520332, 520333, 520334, 520765

29 513515, 513516, 513517, 514527, 514858, 516210, 517451, 517531, 519191, 519192, 519193, 519927, 520037, 
520047, 520302

30 516210, 516938, 517531, 517659, 518751, 519567, 519834, 519927, 520089, 520146, 520302, 520541

31 516978, 516979, 517531, 519101
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1 2

32 492259, 492260, 492262, 492500, 507689, 513144, 515425, 517127, 517301, 517520, 517678, 517679, 518788, 
518903, 519201, 520201, 520300, 520342, 520586, 520587, 520588, 520589, 520590, 520591

33 519912, 520343, 520401, 520420

34 517301, 517302, 518819

35 503068, 507689, 511482, 512622, 512631, 512721, 513144, 514157, 514858, 515151, 516459, 516639, 516640, 
516938, 517160, 517301, 517302, 517487, 517634, 517644, 517872, 517889, 517900, 518056, 518530, 518531, 
518571, 518751, 518810, 518819, 519032, 519089, 519103, 519125, 519129, 519156, 519191, 519192, 519193, 
519201, 519465, 519467, 519471, 519494, 519495, 519520, 519550, 519578, 519583, 519586, 519607, 519688, 
519691, 519767, 519857, 519912, 519927, 519933, 520009, 520035, 520037, 520039, 520047, 520051, 520054, 
520056, 520058, 520074, 520086, 520100, 520111, 520120, 520144, 520148, 520162, 520184, 520189, 520209, 
520271, 520272, 520284, 520299, 520302, 520324, 520332, 520333, 520334, 520341, 520386, 520388, 520391, 
520392, 520393, 520396, 520398, 520417, 520420, 520446, 520473, 520475, 520489, 520526, 520528, 520615, 
520622, 520624, 520707, 520708, 520717, 520765

36 507689, 512622, 512631, 516405, 516639, 516640, 516893, 517179, 518530, 519103, 519125, 519465, 519467, 
519471, 519494, 519495, 519541, 519688, 519874, 520111, 520184, 520284, 520398, 520414, 520415, 520526, 
520708

37 507401, 508912, 512721, 516202, 516893, 517160, 517361, 517431, 517487, 517780, 518056, 518898, 518899, 
519125, 519459, 519494, 519495, 519610, 519688, 519904, 519933, 520169, 520183, 520184, 520284, 520757, 
520984

38 511576, 519156, 519541, 519578, 519923, 520111, 520162, 520361

39 512622, 512631, 518571, 519125, 519494, 519495, 519610, 519954, 520054, 520184, 520244, 520341, 520616

40 507401, 513199, 516202, 517182, 517634, 520169, 520284, 520341, 520616

41 503068, 507401, 514186, 516210, 516938, 517324, 517487, 517520, 517644, 517745, 517889, 518530, 518531, 
519089, 519103, 519156, 519465, 519467, 519471, 519541, 519578, 519767, 519808, 519809, 519923, 519954, 
520040, 520074, 520144, 520162, 520209, 520271, 520272, 520309, 520324, 520327, 520332, 520333, 520334, 
520335, 520398, 520409, 520481, 520717

42 503068, 507401, 508912, 513199, 514186, 516473, 516893, 517431, 517487, 517745, 517780, 519089, 519156, 
519541, 519578, 519688, 519933, 519959, 520009, 520111, 520120, 520148, 520162, 520183, 520284, 520414, 
520415, 520528, 520593

43 511158, 516210, 517517, 517518, 517520, 518751, 519052, 519110, 519191, 519192, 519193, 519216, 519217, 
519494, 519495, 519767, 519791, 519912, 519927, 519971, 520074, 520089, 520093, 520094, 520284, 520343, 
520347, 520499, 520620, 520622, 520624, 520976

44 517294, 517302, 517745, 518155, 519089, 519520, 519550, 519583, 519586, 519808, 519845, 520040, 520074, 
520295, 520484, 520615, 520708

45 503068, 517780, 519541, 519923, 520144, 520622, 520624, 520758
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1979 BUTY POLSKIE 515151

FLAT 1100 519874

tv TVB MULTIMEDIA TECHNOLOGY BUSINESS 520209

www.CapOfHell.com 519048

# KLAPCZERSY 519129

#PiramidaPomocy 520054

1000 jezior 517678

100CZNIA 517520

2 LINER HOME 518898

2407.PL wszystko do auta 520765

3/4 KONESER BAR 520343

901 520296

ABITOO 520446

aeroPOUCH 520474

AGN AKADEMIA GOSPODAROWANIA  
NIERUCHOMOŚCIAMI 503068

AKASAKA 520976

Alcofastin 520365

ALCOGERM 516489

ALL KIDS PUBLISHING 520309

ALMANIA 520489

alpinus medica 520372

Alpinuseptol 520364

AM PROJEKT 519688

Angelina Chocolate 520051

AnnA ‘s14 520759

Antena TAJFUN 520361

Apeiron synthesis 519959

Aquatomy 517539

AQUORD 520354

Arabesque Dancewear Solutions 520333

Arabesque 520334

ARBIR ECOBROKER 520616

arbo 520399

ARCHIPOL 508912

ARTE DERM 520484

ATUT 519125

AUDIOHEAVEN 518923

AuroBril 517794

B LoveBrands Events 519032

Baltic Home Spa 519614

Baltik Home Spa 519615

Bałtyk 517679

BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK SILVER 520341

beach champ 518847

BEBE SPACE 519857

befame 519933

benetex 520344

Biała Owca www.bialaowca.pl 517518

Biała Owca 517517

BIAŁY Sai Baba LECZY SIEBIE Grzegorz Śleziak 520535

Bielenda Yogo Delight 519918

BIK PROJEKT 512721

BIOBAZAR Ekologiczne znaczy certyfikowane 519767

BIOLider 519680

BlockchainWares Software 520528

BNT SIGMA SUITABLE FOR CLEANROOMS  
Particle Emission Test 520355

BOBOWINA 519927

BOOZE 519201

BROJLER NORMAL EVO 516979

BROWAR BESPOKE 518903

BUMERANG 517451

BURASZOT 520342

BYDŁO GOLMIX 516978

BYDŁO i POWIDŁO ESTd. 2013 519192

BYDŁO I POWIDŁO MEAT-ING PLACE ESTd. 2013 519191

Bydło i Powidło 519193

Cannabis Boys 518802

Cannabis essentials MM 518155

CARTER 519914

CENTRUM MEDIACJI SĄDOWYCH 520758

CFO SERVICES 519103

CHOCO PHOTO 520086

CHODŹ NA SŁÓWKO 520199

Cityscreen 507401

citywine 519912

CLEAN FUTURE WE DARE TO CARE 519845

COCO CHANG Thai food 520622

COCO CHANG Thai food 520624

CONS CONTROL SYSTEM 518899

coral house 520615

CRAZY PIG 520093

D DIBEO 519107

delipop 518571

DERMAVIE LABORATORY 520211

DEUS 518927

Dezyseptin 520366

DIZIANO 520420

DOT INTERIORS 520593
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DR.CBD 517301

DSixtyOne Design 520148

Dżon Łejn 519052

E901 520124

EASYGO ONE 520422

EDCX 517522

eko szyk ODZIEŻ UŻYWANA 520389

EKO-CHOICE 519691

EliteClub MONACO Poland  
Official Principality of Monaco 518530

EMCHAIR 520713

Energy Jedność 520146

ENGO CONTROLS 520125

EUROBAGGER 519917

EXALT 514157

Exaqua 517541

EXTREME 518957

F**KING DELICIOUS 514858

Fagron Nutrigen 517745

FB FERRBUD 518056

FEMISTELAN 517754

FEMISTELIN 517755

FJORD FISKURSSON ŁOSOŚ pieczony  
NATURALNY SMAK GOTOWY DO JEDZENIA  
DOSKONAŁY NA ZIMNO I NA GORĄCO  
ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  
OMEGA-3 DELIKATNE I SOCZYSTE MIĘSO  
RYBA PIECZONA 513517

FJORD FISKURSSON ŁOSOŚ pieczony  
Z CZOSNKIEM NIEDŹWIEDZIM GOTOWY  
DO JEDZENIA DOSKONAŁY NA ZIMNO I NA  
GORĄCO ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  
OMEGA-3 DELIKATNE I SOCZYSTE MIĘSO  
RYBA PIECZONA 513516

FJORD FISKURSSON ŁOSOŚ pieczony  
Z PAPRYCZKĄ CHILI GOTOWY DO JEDZENIA  
DOSKONAŁY NA ZIMNO I NA GORĄCO  
ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  
OMEGA-3 DELIKATNE I SOCZYSTE MIĘSO  
RYBA PIECZONA 513515

Florida sun 518972

Flota PARTNER 519495

Free Energy Technology 517208

fundacja służąc Życiu 520398

fundamax 519159

GAZELKA 519809

Gorący Trójkąt 519216

GORĄCY TRÓJKĄT 519217

GOSPODARSTWO ROLNE SZCZĘŚLIWA KURKA  
ROK ZAŁOŻENIA 1981 514527

GÓRNOŚLĄSKIE LOKALNIE WARZONE 507689

GRADIENT 520520

GRAVTEC 517182

GreenDay 520620

groszekPełny zakupów.Pełny radości. 517872

Grzegrzółka&Ko 517644

GYM PLANNER 511576

HE HOTEL PALACE EUROPA LUBLIN 520074

Hendiseptik 520369

hepativum suplement diety 520386

Herliiv 520063

Hotel OTTAVIANO*** 511158

HURTOPONY 520189

hydrofem suplement diety 520392

HYDRONIL 517540

HYUNDAI 515832

ibcsGate RFID logistic gate 517321

IBG INSTALBUD 520284

IBUFEN AROMA 519885

IN THE COMPANY OF WOMEN 519089

INFINI 518958

interlight 520100

INVENT 519607

ixel ixel.pl 519504

Jako mocne Mocny smak, naturalne składniki  
i wyrazisty słodowy aromat. 515425

Jastrzębia MARINA 519971

JAWOR ZDRÓJ Ze źródła św. Jadwigi 1767 492262

JAWOROWY Zdrój NATURALNA WODA  
ŹRÓDLANA ze źródła Świętej Jadwigi 1767 492259

JAWOROWY ZDRÓJ Ze źródła św. Jadwigi 1767 492260

JAZZ PO POLSKU 520335

JELLY  ALLiGATOR 514633

JONIEC 517160

K2 AKTYWNA PIANA 520503

K2 ANTIFOG 520527

K2 ANTYPARA 520523

K2 APC 520509

K2 CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU 520517

K2 CONTACT SPRAY 520745

K2 CZAJNICZEK DO LAMP 520547

K2 CZAJNICZEK DO REFLEKTORÓW 520534

K2 CZAJNICZEK DO REGENERACJI LAMP 520551

K2 CZAJNICZEK DO REGENERACJI  
REFLEKTORÓW 520537

K2 CZAJNICZEK DO RENOWACJI LAMP 520549

K2 CZAJNICZEK DO RENOWACJI  
REFLEKTORÓW 520539

K2 CZAJNIK DO REFLEKTORÓW 520542

K2 CZERNIDŁO DO OPON 520512

K2 CZERNIDŁO DO PLASTIKÓW 520514

K2 DPF CLEANER 520636

K2 FOLIA W SPRAYU 520623

K2 FRESH BAG 520721

K2 GLINKA DO LAKIERU 520531

K2 GUMA W SPRAYU 520606
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K2 INSPEKCJA LAKIERU 520635

K2 IPA CLEANER 520505

K2 KLEJ BEZTLENOWY 520742

K2 KLEJ SEKUNDOWY 520744

K2 MAGICZNY CZAJNICZEK 520544

K2 MOKRA OPONA 520720

K2 PASTA ZAWOROWA 520630

K2 PŁUKANKA DO SILNIKA 520626

K2 PŁUKANKA SILNIKA 520608

K2 PŁYNNA USZCZELKA 520604

K2 PŁYNNY METAL 520743

K2 SKROBACZKA W PŁYNIE 520629

K2 STALOWA PLASTELINA 520602

K2 ŚNIEŻNA PIANA 520500

K2 TECHNIC 520632

K2 WOSK KOLORYZUJĄCY 520598

K2 WOSK NA MOKRO 520600

Karta do Dorosłości 519471

Karta Samodzielniaka 519467

KINGSLEAF 517659

Kogut 520481

KOKOSHA 520009

KONSULTANT IT 517487

KOOL 520541

Lacenio 520611

LASH GANG 520709

lenz 516405

Leone 519110

LEVEL UP COCONUT-LEMON FLAVOUR  
ENERGY DRINK 520589

LEVEL UP ENERGY DRINK 520588

LEVEL UP ZERO ENERGY DRINK 520591

LEVEL UP  MANGO FLAVOUR ENERGY DRINK 520590

LEVEL UP 520586

LEVEL UP 520587

LIFT ŁÓDŹ 517431

LIFT4SKIN by OCEANIC BEAUTY BOOSTER 519492

LIFT4SKIN by OCEANIC DOUBLE MATCH  
BASE & FOUNDATION 519491

lillé made for mini 519879

linenu 517750

LIYANE 519093

MAGDALENA GAJEWSKA - MAM CZAS  
DLA SIEBIE 520271

małopolskie 520300

MAMA KIT 520161

MANDIFLEX 519846

Manufaktura CBD 520056

Manufaktura CBD 520058

MAXI 506530

MEBLE PRESTIGE GROUP 511482

MebloModa 520035

MebloModa 520039

MEDICAL MARIJUANA MEDICAL CBD indica  
sativa HEMPMEDICAM ORGANIC CANNABIS 518799

MEDIPAKIET 520708

MEDIXUANA 517302

MELODY 519791

Michałowe Jaja 520047

MIKANTO 519813

Mikrokarta Samodzielniaka 519465

Mimport 519101

MODERN CLASSIC HOME 520707

MOJE AUTO DETAILER CIEKŁE SZKŁO 520251

MORPHING MINIATURES 514186

MUM’S Life 520272

Muzeum Czekolady  
www.muzeumczekolady.edu.pl 516938

muzyka ciszy 520162

MY WAY 517531

na.tkaninie 517634

NANISHI 520719

nano BLOCK 518696

NASZ DOM 520327

NAUTIX 520473

NAZARUK 520184

newcolours 516148

nimm 2 Śmiejżelki DŻUNGLAKI 519567

Ochman 519494

Oelrich 519904

OLSTAR 520757

Onaya 516524

OnGeo.pl 520111

onof 518810

OSTEO VITAL GOLD suplement diety 520391

ozonite 517361

Park wodny Kraków 520040

Patpol – Po prostu twórz. My zrobimy resztę. 520144

PERSPI control max suplement diety 520396

pestka 520299

PH Progress Holding  
KSIĘGOWOŚĆ I OBSŁUGA FIRM 520526

Piąty Kąt 519610

PIF POLSKI INSTYTUT FASD 519808

PL PREMIUM LEASING 517179

PM.ART 516202

POLBOAT YACHTING FESTIVAL 518531

POLITA IPL 516786

POLSKA MANUFAKTURA KAWY 519834

POLSKA OD KUCHNI festiwal KGW 520324

PompySanok.pl 519887

POZNAŃSKIE 520201

PROFI-NORM Support Service Quality 513199

Prolione 520986
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promak 520414

PROMAK 520415

PROSTE SAMOCHODOWANIE 512631

Pulan 519586

Pulgran 519583

Pulrea 519550

Pulsar 519520

Q4ROAD SOLUTIONS EXPERTS 520244

QUBEK CAFE 520347

Radio 519578

RAPHAMENT 150 suplement diety 520388

RAWMARK 520981

RESTAURACJA W SŁOIKU 520302

REVbud REAL ESTATE & CONSTRUCTION 519459

REVIVER LORIN 517900

RIVIAN 514966

Rosyjski klasyczny balet Moskwy  
pod kierownictwem Hasana Usmanova 517889

SAMOCHODOWANIE 512622

SB 520717

SCANDI OIL 519673

Senes EXTRA COMFORT suplement diety 520393

SeniorApp 519049

Septihandol 520368

Siła Marzeń 519954

SMIGI 516459

SNAP 518819

SPIŻARNIA Mistrza Andrzeja 520037

Steriseptol 520371

STONEWALL 519923

Stowarzyszenie Smoleńskie 519541

STUKA PUKA 519800

Śleboda 520409

Śleboda 520412

Śleboda 520475

świeżak 517127

T TIMLER 516473

TAHURA 520169

TANIE AUTKA 520417

tb THOMAS BETON  
The Thomas Concrete Group 516893

TEAVERSO 518751

thirst pl 513144

TOPMAT 517873

TZf 520408

ULGIX 516428

ULTIBUD 520183

Upnet 517780

USMetrix 520421

VETS & PETS GABINET WETERYNARYJNY 520295

Viroseptin 520367

Viruzine Forte 518900

VITA PRODUKT 518788

WB white&beauty www.white - beauty.pl 517294

WBS Bank 516639

WBSBANK 516640

WEALTH SOLUTIONS 520401

WELCO 519924

WERANDA HOME 516210

Wichrowe Wzgórze Resort & spa 520094

woda48.pl 492500

Wondlo 517474

WUDYKA 520120

Z. R. SERVICE 520984

zajegyoza JANAP 520499

zaParowani 520089

Zaufaj maxymalnej sile leku  
Biotebal MAX! AŻ 10 MG BIOTYNY! 519195

ZIELONA LITERA 517324

Znikający klej 519070

Znikający klej 519072



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.

357618 FLUIDIRAM (2020 10 29) 1, 5, 19
1296541 BROSS (2020 10 26)

CFE: 27.05.01 25
1327921 RICHARD VALENTINE 

(2016 08 11, 2016 07 05)
3, 9, 14, 18, 25

1520433 HONEY BUNNY (2020 07 13)
CFE: 03.13.04, 27.03.03, 27.05.17 3, 21, 28

1527611 DoPPIO (2020 11 04) 7
1540309 CASA PETRU (2020 05 18) 33
1561415 C&H (2020 10 09) 11
1561436 IQmilk (2020 09 10) 29
1561502 echinavit (2020 09 14, 

2020 08 19)
3, 5, 30, 32

1561512 alliumvit (2020 09 14) 5, 32
1561520 HANITRA (2020 09 02, 2020 09 02) 5
1561579 NAZARBAYEV UNIVERSITY NU (2020 06 19)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 16, 35, 41, 42
1561673 Vitaliv (2020 08 07, 2020 02 14) 5, 44
1561691 VULCANICA (2020 08 12, 2020 02 24)

CFE: 06.01.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15 33
1561826 MARINIA (2020 09 01, 2020 03 16) 5
1561831 Flipdoor (2020 08 18, 2020 03 05) 17, 20
1561835 DEHINEL CAT SPOT ON 

(2020 09 01, 2020 03 02)
5

1561840 2020 08 17, 2020 08 03)
CFE: 03.02.01 21,

1561859 DEHISPOT (2020 09 01, 2020 03 02) 5
1561889 Zajiček Bajiček (2019 09 13, 2019 08 23)

CFE: 03.05.01, 16.01.14, 
27.05.02, 29.01.15

29, 30, 32

1561928 (2020 06 23)
CFE: 02.07.01, 10.03.04 18

1561974 mountpro (2020 08 29)
CFE: 27.05.01 9, 25, 35

1561978 (2020 09 09)
CFE: 03.01.01 12

1562006 the invisible face mask 
(2020 09 28, 2020 04 15)

5

1562040 LEGEND WORLD WIDE (2020 08 19)
CFE: 27.05.01 18, 24, 25

1562063 A ARISTOCRAT (2020 10 07, 2020 09 17)
CFE: 17.02.02, 26.04.05, 27.05.09, 29.01.13 34

1562065 (2020 10 15)
CFE: 28.03.00 31

1562119 HERMES SECOND 
SIDE (2020 10 15)

18

1562125 Brosmed (2020 09 25)
CFE: 26.11.01, 27.05.01 10

1562135 HD DRIVERSHALL  
(2020 04 24, 2020 03 01)
CFE: 24.01.15, 27.05.10 7, 9, 12, 14, 35

1562137 SANSIN (2020 08 31)
CFE: 27.05.01 7

1562148 LEAK GUARD (2020 09 11, 2020 07 31)
CFE: 02.09.04, 27.05.17, 29.01.13 9, 17, 19

1562172 HERMES CABASELLIER 
(2020 10 20)

18

1562178 lavanda (2020 09 03)
CFE: 27.05.01 9, 11

1562193 HERMES CLOCHETTE 
(2020 10 20)

18

1562198 ORIENT GENE (2020 09 08)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 5, 10

1562201 Yoxier (2020 08 05)
CFE: 27.05.01 3

1562220 (2020 10 28)
CFE: 02.07.23, 28.03.00 5

1562223 (2020 07 16)
CFE: 25.07.01, 26.03.23 25, 35

1562247 ENERGY DIET SMART 
(2020 09 24, 2020 06 26)

5, 29, 30

1562253 FIGI (2020 10 22)
CFE: 26.04.02, 27.05.01 9, 38

1562255 HOUSE OF FIGENZI 
(2020 10 15)

3

1562260 FIDIC (2020 10 15, 2020 06 25) 3
1562271 ETRE FLORISSANT 

(2020 10 15)
3

1562288 PARLEMOUR (2020 10 15) 3
1562307 DEUX CHIC (2020 10 15) 3
1562333 HT (2020 09 10)

CFE: 07.01.08, 07.15.22, 27.05.03 6
1562336 GINAZZI (2020 10 15) 3
1562344 (2020 06 18)

CFE: 05.03, 05.05.19, 28.05.00 25
1562412 Ucambio Exchange & Money 

Transfer (2020 08 26, 2020 02 28)
36

1562426 WE BUILD BEAUTIFUL 
LIVES (2020 07 29)

18, 25, 35

1562459 ThingsBoard (2020 09 11) 9, 42
1562502 (2020 04 30, 2019 11 05)

CFE: 26.04.12, 26.11.12, 29.01.03 1, 5, 31, 35
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1562510 Benri (2020 07 09)
CFE: 26.04.04, 27.05.24, 
29.01.13

3, 5, 16, 21

1562577 TAKEMOTO (2020 07 14)
CFE: 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13 1, 4, 5

1562585 (2020 09 11)
CFE: 02.09.14, 18.07.09, 29.01.13 9

1562597 brabrabra (2020 07 13, 2020 06 17)
CFE: 27.05.01 25, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  357618, 1562502, 1562577 

3  1327921, 1520433, 1561502, 1562201, 1562255, 1562260, 1562271,
 1562288, 1562307, 1562336, 1562510 

4  1562577 

5  357618, 1561502, 1561512, 1561520, 1561673, 1561826, 1561835,
 1561859, 1562006, 1562198, 1562220, 1562247, 1562502, 1562510,
 1562577 

6  1562333 

7  1527611, 1562135, 1562137 

9  1327921, 1561974, 1562135, 1562148, 1562178, 1562253, 1562459,
 1562585 

10  1562125, 1562198 

11  1561415, 1562178 

12  1561978, 1562135 

14  1327921, 1562135 

16  1561579, 1562510 

17  1561831, 1562148 

18  1327921, 1561928, 1562040, 1562119, 1562172, 1562193, 1562426 

19  357618, 1562148 

20  1561831 

21  1520433, 1561840, 1562510 

24  1562040 

25  1296541, 1327921, 1561974, 1562040, 1562223, 1562344, 1562426,
 1562597 

28  1520433 

29  1561436, 1561889, 1562247 

30  1561502, 1561889, 1562247 

31  1562065, 1562502 

32  1561502, 1561512, 1561889 

33  1540309, 1561691 

34  1562063 

35  1561579, 1561974, 1562135, 1562223, 1562426, 1562502, 1562597 

36  1562412 

38  1562253 

41  1561579 

42  1561579, 1562459 

44  1561673



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.

508354 Marc O’Polo International GmbH
2020 09 30 18, 25

508356 Marc O’Polo International GmbH
2020 09 30 18, 25

512792 PERŁA-BROWARY LUBELSKIE  
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 30 33

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

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

513281 CHANEL SARL
2020 10 01 25

508899 LA MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 01 25

510269 emoji company GmbH
2020 10 01 38

514108 Anson’s Herrenhaus KG
2020 10 13 25, 35

514194 Sprinter Megacentros Del Deporte, S.L.
2020 10 20 25, 35

515059 Edgar Rice Burroughs, Inc.
2020 11 03 29

516077 POMORSKI DARIUSZ
2020 11 20 9, 35, 44

513491 Makia Clothing Oy
2020 11 24 25, 35

515850 AFLOFARM FARMACJA POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 17 5

515508 AFLOFARM FARMACJA POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 17 3

515865 AFLOFARM FARMACJA POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 17 5

515747 ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI  
LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 24 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1542802 United States Polo Association
2020 11 17 18, 24, 25

1543279 Jaguar Land Rover Limited
2020 11 13 12

1543287 Jaguar Land Rover Limited
2020 11 13 12
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