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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r. Nr ZT51

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) 472516 (220) 2017 06 02
(731) INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG, Düsseldorf, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) felix paluszki solone MOCNO WYPIECZONE

(531) 01.15.05, 02.01.15, 02.01.24, 13.03.02, 13.03.07, 25.01.01, 
26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 26.04.09, 29.01.15, 26.13.01

(510), (511) 30 wytłoczone i granulowane lub w inny spo-
sób wytworzone lub przetworzone: tapioka, maniok, ryż, 
kukurydza, pszenica lub inne wyroby zbożowe: wszystkie 
wyżej wymienione towary w kształcie paluszków.

(210) 478125 (220) 2017 10 23
(731) WYSOCKA-ŚWITAŁA ALICJA, ŚWITAŁA KAROL CLUE 

PR SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CLUE PR
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi marketingo-
we, reklama, agencje reklamowe, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, outsourcing (doradztwo bizneso-
we), usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
projektowanie materiałów reklamowych, badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations.

(210) 491265 (220) 2018 10 04
(731) CHODKIEWICZ ROBERT JERZY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FACHOWY KOMINIARZ
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, sprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, karty magnetyczne, 16 papier, tektura, karton, 

artykuły papiernicze, urządzenia do oprawiania fotografii, 
narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki 
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do prze-
chowywania fotografii, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania (albumy fotograficzne), papier do drukowania 
fotografii (nie z chemicznie zwiększoną czułością), materiały 
piśmienne, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż tele-
wizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), 
ozdoby choinkowe.

(210) 501286 (220) 2019 06 17
(731) EUROMARK POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARDUST

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 18 torby, torebki, plecaki, portfele, 25 odzież 
sportowo-turystyczna, odzież wodoodporna, odzież ter-
moaktywna, kurtki, bluzy, kamizelki, kombinezony, pelery-
ny, kaptury do ubrań, pulowery, swetry, spodnie, spodenki, 
koszulki, trykoty, bielizna przeciwpotowa, szaliki, rękawice, 
czapki, skarpetki, obuwie, 28 narty.

(210) 506969 (220) 2019 11 20
(731) LOGISPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Plewiska

(540) (znak słowny)
(540) Logispak
(510), (511) 6 palety magazynowe, palety transportowe, 
palety z drewna prasowanego, palety drewniane, palety 
z tworzywa sztucznego, palety metalowe, palety tekturo-
we, elementy palet tekturowych, w tym stopy paletowe 
i blaty, taśmy metalowe do spinania ładunków, 7 ręczne, 
akumulatorowe lub pneumatyczne wiązarki, ręczne, akumu-
latorowe lub pneumatyczne napinacze, bindownice, ręcz-
ne, akumulatorowe lub pneumatyczne naciągacze, ręczne, 
akumulatorowe lub pneumatyczne zaciskacze, dyspensery 
do taśm, podajniki do taśm, zaklejarki, urządzenia do spina-
nia ładunków paletowych taśmą z tworzywa sztucznego lub 
metalową, głowice do spinania ładunków, 16 papier powle-
kany środkami antypoślizgowy, papier powlekany środkami 
zwiększającymi tarcie, tektura falista powlekana środkami 
antypoślizgowy, tektura falista powlekana środkami zwięk-
szającymi tarcie, przekładki papierowe i tekturowe antypo-
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ślizgowe, papierowe maty antypoślizgowe, tekturowe maty 
antypoślizgowe, worki z tworzywa sztucznego, worki z two-
rzywa sztucznego powlekany środkami antypoślizgowy, 
worki sztauerskie z tworzywa sztucznego, worki sztauerskie 
z materiałów wielowarstwowych, z tworzywa sztucznego 
z warstwą papierową, poduszki powietrzne przeznaczone 
do stabilizacji ładunków, worki powietrzne do stabilizacji ła-
dunków w opakowaniach, kontenerach pojemnikach, profile 
z tektury litej o różnych kształtach do zabezpieczania ładun-
ków paletowych w kartonach, skrzyniach, pojemnikach lub 
elementów wrażliwych, profile ze spienionego polietylenu 
o różnych kształtach do zabezpieczania ładunków paleto-
wych w kartonach, skrzyniach, pojemnikach lub elementów 
wrażliwych, folie stretch, folie elastyczne do zabezpieczania 
ładunków, opaski elastyczne do zabezpieczania ładunków, 
materiały do wypełniania pustych przestrzeni w opakowa-
niach w szczególności, granulaty z tworzyw sztucznych, 
skrobi [tzw. „chrupki”], papierowe, piankowe, z masy papie-
rowej, systemy wypełnień oparte na workach powietrznych, 
maty bąbelkowe, folie bąbelkowe, worki powietrzne, opako-
wania jednostkowe wykonane z folii z tworzyw sztucznych 
łączonej z tekturą, papiery powlekane, papiery parafinowa-
ne, papiery silikonowane, papiery z lotnymi inhibitorami ko-
rozji, papiery wodoodporne, papiery ognioodporne, 22 ta-
śmy z tworzyw sztucznych do spinania ładunków, taśmy 
polipropylenowe, taśmy poliestrowe, w taśmy poliestrowe 
tkane, taśmy z tworzyw sztucznych do spinania ładunków 
typu hotmelt, taśmy do pakowania, 27 papierowe maty anty-
poślizgowe, tekturowe maty antypoślizgowe, gumowe maty 
antypoślizgowe, gumowe maty stanowiskowe, folie antypo-
ślizgowe z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych 
powlekane środkami zwiększającymi tarcie, folie z tworzyw 
sztucznych o modyfikowanej powierzchni środkami zwięk-
szającymi tarcie, 42 doradztwo techniczne w zakresie opako-
wań transportowych, doradztwo techniczne w zakresie pa-
kowania, doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczenia 
ładunków.

(210) 507081 (220) 2019 11 22
(731) GOLDENLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G goldenline

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 badanie rynku, badanie opinii publicznej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, poszukiwania w zakresie działalności gospodarczej, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach kompu-
terowych, pośrednictwo pracy, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy, reklamy kore-
spondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, sortowanie w bazach komputerowych, 
promocja i sprzedaż dla osób trzecich usług pośrednictwa 
pracy, sprzedaż za pośrednictwem Internetu usług pośred-
nictwa pracy, informacje statystyczne, organizowanie targów 

i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, ekspertyzy w działalności go-
spodarczej, 42 administrowanie stronami komputerowymi, 
usługi artystów grafików, programowanie komputerów, pro-
jektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez 
programy komputerowe, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, instalacje oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, odzyskiwanie danych z komputera.

(210) 508308 (220) 2019 12 20
(731) MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE 

BURSZTYNNIKÓW, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOCIETAS SUCCINORUM INTERNATIONALIS

(531) 01.15.15, 01.15.24, 05.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 24.13.09, 
24.13.14, 24.13.22

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje multime-
dialne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, pu-
blikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, 
14 metale szlachetne i ich stopy, biżuteria, wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro-
nometryczne, wyroby z bursztynu takie jak: ozdoby z żółte-
go bursztynu, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu będące biżuterią, 16 albumy, 
albumy upamiętniające wydarzenia, albumy fotograficzne, 
publikacje: edukacyjne, drukowane, periodyczne drukowane, 
gazety, katalogi, druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pi-
sania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkolenio-
we i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 41 nauczanie, kształ-
cenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą, 42 ba-
dania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projekto-
wanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 509095 (220) 2020 01 16
(731) GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMINISTRATOR I MENEDŻER Nieruchomości
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(531) 06.07.05, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
książki, prospekty, 35 usługi reklamowe w zakresie publiko-
wania ogłoszeń reklamowych i tekstów reklamowych, usługi 
promocyjne, marketingowe, udostępnianie w czasopismach 
miejsc na umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń i reklam dla 
producentów materiałów budowlanych, instalacyjnych, sani-
tarnych i izolacyjnych, dostawców usług z zakresu rynku nie-
ruchomości, 41 publikowanie tekstów inne niż reklamowe, 
publikowanie książek, organizowanie konkursów, szkoleń, 
kursów z zakresu rynku nieruchomości.

(210) 509720 (220) 2020 02 03
(731) CZAJA MAGDALENA WORKS AND SOUL 

MAGDALENA M CZAJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Instytut Metody Tippinga - Radykalne Wybaczanie
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
w tym: doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo i zarządzanie 
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, projektowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowy-
wanie materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji 
reklamowych i reklam, przygotowywanie reklam dla osób trze-
cich, rozmieszczanie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich, stawianie tablic reklamowych, usługi agencji re-
klamowej, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi marketin-
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamy 
graficznej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem bilbor-
dów (tablic reklamowych), zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów 
psychometrycznych w celu doboru personelu, 41 coaching 
w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo zawo-
dowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi 
trenerskie, trening osobisty [szkolenie], doradztwo zawodo-
we i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], organi-
zowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie 
wykładów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
44 usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo 
psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo 
psychologiczne, porady psychologiczne, opieka psychologicz-
na, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, 
przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie 
profili psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicz-
nego, sporządzanie raportów psychologicznych, poradnictwo 
psychologiczne dla personelu, usługi w zakresie psychologii 
pracy, udzielanie informacji z zakresu psychologii, doradztwo 
związane z psychologią integralną, terapia psychologiczna dla 
małych dzieci, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usłu-
gi w zakresie testów psychologicznych, badanie osobowości 
do celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen i badań 
psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicz-

nych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące psy-
chologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycz-
nych, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 
muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kogni-
tywnych, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi 
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup.

(210) 509774 (220) 2020 02 06
(731) DIECEZJA KIELECKA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUPI JO!

(531) 02.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 nagrane elektroniczne i magnetyczne nośniki 
dźwięku i obrazu, gry komputerowe, 16 książki, broszury, ga-
zety, kalendarze, kolorowanki, komiksy, materiały edukacyjne 
na papierze, torby i inne opakowania z papieru lub tworzyw 
sztucznych, kartki okolicznościowe zawarte w tej klasie, ze-
szyty, notesy, przybory szkolne zawarte w tej klasie, plakaty, 
fotografie, obrazy i reprodukcje, 28 gry, zabawki.

(210) 509825 (220) 2017 08 18
 (310) 699653 (320) 2017 02 21 (330) CH
(731) Chanel SARL, Genewa, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC GABRIELLE

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 18 kufry, torby przenośne, walizki i zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], parasolki, parasole (duże) i laski, 
portfele, portmonetki [portfeliki na monety], podróżne torby 
na ubranie, torby, etui na karty, etui na wizytówki, kosmetycz-
ki bez wyposażenia, teczki, torebki, plecaki, torby na kółkach, 
torby dla alpinistów i biwakowiczów, torby podróżne, torby 
plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby na zakupy, 
torby lub torebki (koperty, woreczki) skórzane do pakowania, 
etui na klucze, aktówki, przywieszki do bagażu ze skóry, pu-
dła skórzane na kapelusze, sznurówki skórzane.

(210) 510638 (220) 2020 02 25
(731) KUDREL MACIEJ PAWEŁ B_BIŻU, Kacice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DizyHouse FASHION BOUTIQUE
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(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 bransoletki (biżuteria), kolczyki, łańcuszki  
(biżuteria), naszyjniki (biżuteria), zawieszki (biżuteria), zegarki, 
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmi-
strzowskie i chronometryczne, 18 torebki, torby, etykiety skó-
rzane, sztuczna skóra, skóry zwierzęce, skóry surowe, kufry 
i torby podróżne, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski, 
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy.

(210) 510736 (220) 2020 02 27
(731) DYSPUT-GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM 

KOSMETYCZNE AVA, Stara Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ava LABORATORIUM Rosacea Repair Dermaline 

Soothing face wash foam with hesperidin

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.03, 26.01.16, 
05.03.11, 05.03.13

(510), (511) 3 pianka do mycia twarzy z hesperydyną.

(210) 510835 (220) 2020 03 02
(731) MODZELEWSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dr Brick SG
(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, 
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 surowców, tworzywa sztuczne w po-
staci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci suro-
wej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 4 mieszaniny 
pochłaniające kurz, paliwa i materiały oświetleniowe, smary, 
przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, kompozycje wiążące 
pył, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 
preparaty wiążące kurz, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki prze-

nośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 
zwalczanie szkodników i dezynfekcja.

(210) 511380 (220) 2020 03 12
(731) KAZIMIERCZAK MARTA MARTHA ORCHIS  

ŁÓDZKIE CENTRUM TRYCHOLOGII, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Martha Orchis ŁÓDZKIE CENTRUM TRYCHOLOGII

(531) 02.09.12, 02.09.14, 26.01.14, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], organizowanie kursów szkolenio-
wych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej 
i żywienia, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu 
trychologii, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edu-
kacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkole-
nia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycz-
nych i ich leczenia, nauczanie w zakresie zdrowia, świadcze-
nie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w za-
kresie zdrowia i wellness, usługi szkoleniowe w zakresie zdro-
wia i bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycz-
nej, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacji medycz-
nej, kongresy (organizowanie i prowadzenie -), konferencje 
(organizowanie i prowadzenie -), organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych 
grup dyskusyjnych, nie on-line, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowy-
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wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagad-
nień medycznych, seminaria edukacyjne dotyczące terapii 
kosmetycznej, nauczanie w dziedzinie medycyny, prezen-
tacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, semi-
naria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 
zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie usuwania 
zbędnego owłosienia, 44 doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, usługi klinik zdrowia, usługi w zakresie nauki o wło-
sach i skórze głowy, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, im-
plantacja (wszczepianie) włosów, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy 
na wzrost włosów, kuracje do włosów, mycie włosów szam-
ponem, odbudowa włosów, usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi lecznicze związane z odrastaniem 
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, uzupełnienie 
włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi medyczne w zakresie 
leczenia skóry, usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, usługi dermatologiczne w zakre-
sie leczenia chorób skóry, kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi trychologii, zabiegi 
przeciwłupieżowe, zabiegi przeciwko łysieniu androgene-
tycznemu, zabiegi przeciwko wypadaniu włosów, zabiegi 
przeciwłojotokowe, zabiegi przeciw starzeniu się włosów, 
zabiegi regenerujące włosy, zabiegi przeciw łuszczycy, zabie-
gi oczyszczające włosy i skórę głowy, diagnostyka i badanie 
skóry głowy, trichogram, analiza pierwiastkowa włosa, zabie-
gi mezoterapii tlenowej, zabieg mezoterapii igłowej, zabieg 
mezoterapii mikroigłowej, zabieg karboksyterapii, zabieg 
elektrostymulacji, usługi w zakresie usuwania owłosienia, 
usługi trychobarberskie, usługi masażu trychologicznego, 
usługi w zakresie usuwania włosów, usługi woskowania ciała 
w celu usuwania włosów u ludzi, usługi związane z opieką 
zdrowotną w zakresie leczenia chorób skóry głowy i włosów, 
prowadzenie gabinetów trychologicznych i kosmetologicz-
nych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, usługi doradztwa dietetycznego [me-
dyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [me-
dyczne], usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi 
analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone 
przez laboratorium medyczne, usługi informacji medycznej, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
internetu, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi informa-
cyjne w zakresie opieki medycznej, usługi medyczne, usłu-
gi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, 
usługi oceny medycznej, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi pomocy medycznej, usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pie-
lęgnacja urody, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla lu-
dzi, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, ścinanie włosów, 
stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzi-
nie stylizacji włosów, usługi farbowania włosów, usługi krę-
cenia włosów, usługi obcinania włosów, usługi rozjaśniania 
włosów, usługi prostowania włosów, usługi trwałej ondula-
cji włosów, wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
usługi plecenia włosów w warkocze, dopinanie włosów 
[przedłużanie, zagęszczanie], zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi 
salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, 

wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, udzielanie in-
formacji związanych z usługami salonów piękności, usługi 
salonów piękności, usługi konsultacyjne dotyczące pielę-
gnacji urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi pielęgnacji urody, usługi w zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [spa], wynajem sprzętu do hi-
gieny i pielęgnacji urody u ludzi, zabiegi pielęgnacji urody, 
zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne, usługi zabie-
gów pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania 
owłosienia, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi 
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, świad-
czenie usług przez salony piękności, salony piękności, fryzjer-
stwo męskie, fryzjerstwo, fryzjerskie (salony -), męskie salony 
fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi salonu 
fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla męż-
czyzn, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie 
rzęs, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych, usługi ko-
smetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, konsultacje dotyczące kosmetyków.

(210) 511739 (220) 2020 03 23
(731) ATM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVSKILDE EST 2018

(531) 27.05.01, 27.07.01, 05.01.06, 05.01.16, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole 
i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do przenoszenia, skóra i imitacje skóry, skóry 
zwierzęce i skóry surowe, laski do chodzenia, wyroby rymar-
skie, bicze i ubrania dla zwierząt, parasolki i parasole (duże).

(210) 511837 (220) 2020 03 25
(731) ZACKIEWICZ MONIKA MONIKA, Garwolin
(540) (znak słowny)
(540) SORRISO
(510), (511) 14 biżuteria, w tym bransoletki, broszki, kolczyki, 
naszyjniki, pierścionki, zegarki, sztuczna biżuteria, 18 plecaki, 
torby, w tym torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby pla-
żowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, 
torby na ubrania, torebki, walizki, skóra i imitacje skóry, aktów-
ki, teczki, kuferki, parasole, portfele, portmonetki, 25 odzież, 
w tym płaszcze, kurtki, spodnie, kombinezony, kamizelki, 
spódnice, żakiety, marynarki, koszule, koszule z krótkimi rę-
kawami, pończochy, rajstopy, skarpetki, suknie, kostiumy, 
swetry, trykoty, szlafroki, bluzki, bluzy, body, t-shirty, odzież 
z włókien naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, wyroby 
jeansowe, rękawice, szaliki, paski [odzież], buty w tym buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, botki, chustki 
[apaszki], nakrycia głowy, w tym czapki, kapelusze, 35 usłu-
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gi reklamowe, zarządzanie w działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, prowadzenie sklepów 
i hurtowni z odzieżą, nakryciami głowy, obuwiem, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detaliczne, sprzedaży arty-
kułów odzieżowych i modowych, prowadzenie sprzedaży 
artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego.

(210) 512045 (220) 2020 03 29
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT&SPORTY dla AKTYWNYCH KOBIET

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności dla celów medycznych, suplementy diety do celów 
medycznych, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementa-
mi dla ludzi, mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące 
do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do spo-
rządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji na-
pojów, proszek do wytwarzania napojów.

(210) 512047 (220) 2020 03 29
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT&SPORTY dla BIEGACZY

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności dla celów medycznych, suplementy diety do celów 
medycznych, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementa-
mi dla ludzi, mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące 
do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do spo-
rządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji na-
pojów, proszek do wytwarzania napojów.

(210) 512048 (220) 2020 03 29
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT&SPORTY dla ROWERZYSTÓW

(531) 26.04.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności dla celów medycznych, suplementy diety do celów 
medycznych, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementa-
mi dla ludzi, mineralne suplementy diety, odżywcze suple-

menty diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące 
do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do spo-
rządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji na-
pojów, proszek do wytwarzania napojów.

(210) 512058 (220) 2020 03 30
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW
(510), (511) 29   mięso, mięso mrożone, suszone, konserwo-
we, gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, 
owoców morza, gotowe dania na bazie warzyw i/lub owo-
ców, warzywa konserwowe, mrożone, suszone i gotowane, 
konserwowe, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, 
konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby 
i produkty spożywcze pochodzące z morza, wszystkie te 
produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do sma-
rowania pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych 
lub w proszku, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane 
zupy, preparaty do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wy-
war, bulion, także w postaci kostek, tabletek lub proszku, pre-
paraty 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 cie-
cierzycy], sałatki na bazie hummusu, dipy, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb, 
drożdże, ciasto, wypieki, ryż, makaron, kluski, produkty spo-
żywcze na bazie ryżu, mąki, mąki owsianej lub mąki zbożo-
wej, także w postaci dań gotowanych, sosy, sos sojowy, pro-
dukty do aromatyzowania lub przyprawiania artykułów spo-
żywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do sałatek, 
majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do użyt-
ku jako przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się 
głównie z makaronu, pizza.

(210) 512174 (220) 2020 04 02
(731) STALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StalFa

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 preparaty antykorozyjne, 6 klasa 06: meta-
lowe materiały budowlane, metalowe konstrukcje dla bu-
downictwa i energetyki, metalowe konstrukcje budowlane, 
stalowe konstrukcje budowlane, palety metalowe, palety 
stalowe, pojemniki budowlane (metalowe), pojemniki sta-
lowe, płyty szalunkowe (metalowe), szalunki budowlane 
(metalowe), podpory budowlane (metalowe), podpory 
ukośne (metalowe), kontenery budowlane (metalowe), po-
jemniki siatkowe (metalowe), elementy barier ochronnych 
(metalowe), stalowe elementy barier ochronnych, elemen-
ty barier drogowych (metalowe), stalowe elementy barier 
ochronnych, elementy barier mostowych (metalowe), sta-
lowe elementy barier mostowych, elementy barier sztyw-
nych (metalowe), elementy bariero-poręczy (metalowe), 
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metalowe poręcze schodów, metalowe poręcze ochronne, 
stalowe poręcze ochronne, metalowe poręcze balkonów, 
metalowe balustrady balkonowe, metalowe poręcze kla-
tek schodowych, metalowe poręcze ochronne podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych, metalowe elementy rusz-
towań, stalowe elementy rusztowań, metalowe systemy 
ogrodzeń obiektów przemysłowych, metalowe systemy 
ogrodzeniowe: segmenty, słupki, bramy dwuskrzydłowe, 
metalowe segmenty ogrodzeniowe, metalowe palety 
do transportu, stalowe palety do transportu, metalowe 
palety do transportu wyposażone w pasy zabezpieczające, 
metalowe palety do transportu butli gazowych, metalo-
we palety do transportu stojaków na beczki, aluminiowe 
materiały budowlane, aluminiowe konstrukcje budowlane, 
metalowe podesty wiszące, metalowe ruchome podesty 
wiszące, ruchome podesty wiszące instalowane czasowo 
(aluminiowe), ruchome podesty wiszące do przeprowa-
dzania inspekcji komory paleniskowej kotła (aluminiowe), 
ruchome podesty wiszące do przeprowadzania napraw 
komory paleniskowej kotła (aluminiowe), szalunki budow-
lane (metalowe), rusztowania budowlane (metalowe), sza-
lunki budowlane (aluminiowe), rusztowania budowlane 
(aluminiowe), metalowe elementy rusztowań roboczych, 
schody (metalowe), podesty (metalowe), aluminiowe ele-
menty rusztowań roboczych, schody (aluminiowe), pode-
sty (aluminiowe), podpory ukośne (metalowe), podpory 
ukośne (aluminiowe), platformy metalowe, platformy alu-
miniowe, konstrukcje związane z wykończeniem inwestycji 
budowlanych (metalowe), 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, on-line, import, eksport: preparatów antykorozyj-
nych, metalowych materiałów budowlanych, metalowych 
konstrukcji dla budownictwa i energetyki, metalowych 
konstrukcji budowlanych, stalowych konstrukcji budow-
lanych, metalowych wież telekomunikacyjnych, metalo-
wych słupów telekomunikacyjnych, metalowych masztów 
telekomunikacyjnych, palet metalowych, palet stalowych, 
pojemników budowlanych (metalowych), pojemników 
stalowych, płyt szalunkowych (metalowych), szalunków 
budowlanych (metalowych), podpór budowlanych (me-
talowych), podpór ukośnych (metalowych), kontenerów 
budowlanych (metalowych), pojemników siatkowych (me-
talowych), elementów barier ochronnych (metalowych), 
stalowych elementów barier ochronnych, elementów ba-
rier drogowych (metalowych), stalowych elementów barier 
ochronnych, elementów barier mostowych (metalowych), 
stalowych elementów barier mostowych, elementów ba-
rier sztywnych (metalowych), elementów bariero-poręczy 
(metalowych), metalowych poręczy schodów, metalowych 
poręczy ochronnych, stalowych poręczy ochronnych, 
metalowych poręczy balkonów, metalowych balustrad 
balkonowych, metalowych poręczy klatek schodowych, 
metalowych poręczy ochronnych podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych, metalowych elementów rusztowań, 
stalowych elementów rusztowań, metalowych systemów 
ogrodzeń obiektów przemysłowych, metalowych syste-
mów ogrodzeniowych: segmentów, słupków, bram dwu-
skrzydłowych, metalowych segmentów ogrodzeniowych, 
metalowych palet do transportu, stalowych palet do trans-
portu, metalowych palet do transportu wyposażonych 
w pasy zabezpieczające, metalowych palet do transportu 
butli gazowych, metalowych palet do transportu stojaków 
na beczki, aluminiowych materiałów budowlanych, alumi-
niowych konstrukcji budowlanych, metalowych podestów 
wiszących, metalowych ruchomych podestów wiszących, 
ruchomych podestów wiszących instalowanych czasowo 
(aluminiowych), ruchomych podestów wiszących do prze-
prowadzania inspekcji komory paleniskowej kotła (alumi-

niowych), ruchomych podestów wiszących do przeprowa-
dzania napraw komory paleniskowej kotła (aluminiowych), 
szalunków budowlanych (metalowych), rusztowań budow-
lanych (metalowych), szalunków budowlanych (aluminio-
wych), rusztowań budowlanych (aluminiowych), metalo-
wych elementów rusztowań roboczych, schodów (metalo-
wych), podestów (metalowych), aluminiowych elementów 
rusztowań roboczych, schodów (aluminiowych), podestów 
(aluminiowych), podpór ukośnych (metalowych), podpór 
ukośnych (aluminiowych), platform metalowych, platform 
aluminiowych, akcesoriów metalowych: giętych, spawa-
nych, toczonych, frezowanych, akcesoriów aluminiowych: 
giętych, spawanych, toczonych, frezowanych, metalowych 
elementów maszyn, aluminiowych elementów maszyn, 
metalowych podzespołów maszyn, aluminiowych pod-
zespołów maszyn, metalowych części turbin wiatrowych, 
metalowych turbin wiatrowych, aluminiowych części tur-
bin wiatrowych, aluminiowych turbin wiatrowych, kon-
strukcji związanych z wykończeniem inwestycji budowla-
nych (metalowych), 40 spawanie stali, spawanie aluminium, 
walcowanie, walcowanie gwintów, walcowanie prętów, 
walcowanie rur okrągłych, obróbka metali, obróbka części 
metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzysta-
niu cynkowania ogniowego i procesów powlekania prosz-
kowego, usługi cynkowania ogniowego.

(210) 512220 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, 
usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line wi-
nem, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje 
handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością 
gospodarczą, prace biurowe, usługi handlu detalicznego 
(w branży spożywczej), hurtowego (w branży spożyw-
czej), zarządzanie w działalności gospodarczej (w branży 
spożywczej), administrowanie działalnością gospodarczą 
(w branży spożywczej), 39 transport, pakowanie i składo-
wanie towarów (w branży spożywczej), 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 512221 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, 
usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line wi-
nem, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje 
handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością 
gospodarczą, prace biurowe, usługi handlu detalicznego 
(w branży spożywczej), hurtowego (w branży spożyw-
czej), zarządzanie w działalności gospodarczej (w branży 
spożywczej), administrowanie działalnością gospodarczą 
(w branży spożywczej), 39 transport, pakowanie i składo-
wanie towarów (w branży spożywczej), 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 512222 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, 
usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line wi-
nem, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje 
handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością 
gospodarczą, prace biurowe, usługi handlu detalicznego 
(w branży spożywczej), hurtowego (w branży spożyw-
czej), zarządzanie w działalności gospodarczej (w branży 
spożywczej), administrowanie działalnością gospodarczą 
(w branży spożywczej), 39 transport, pakowanie i składo-
wanie towarów (w branży spożywczej), 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 512337 (220) 2020 04 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello Baby test ciążowy

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 testy ciążowe.

(210) 512374 (220) 2020 04 09
(731) MIRKA RAFAŁ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OLIVIA AZARO

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i przez Internet następujących towarów: 
odzieży, bielizny, obuwia i nakryć głowy, wyrobów i galante-
rii skórzanej, akcesoriów odzieżowych, toreb, torebek, pleca-
ków, toreb podróżnych, waliz, pasków, rękawiczek, parasolek, 
prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, 
hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji im-
portowo - eksportowych z następującymi towarami: odzież, 
bielizna, obuwie i nakrycia głowy, wyroby i  galanteria skó-
rzana, akcesoria odzieżowe, torby, torebki, plecaki, torby po-
dróżne, walizy, paski, rękawiczki, parasolki.

(210) 512415 (220) 2020 04 10
(731) BAGIŃSKI DAWID STRATEGIE SUKCESU, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SOCIAL ELITE
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi informacyjne dla konsumentów, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczno-
ści i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 512638 (220) 2020 04 20
(731) PROMISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi projektowania, usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, 
outsourcing usług IT.

(210) 512752 (220) 2020 04 22
(731) INICJATYWA PÓŁNOCNOZACHODNIA PW  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kołbaskowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPZ INICJATYWA PÓŁNOCNO ZACHODNIA „PW” 

Spółka z o. o.
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(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 osprzęt i podzespoły do sztaplarek, wózków 
widłowych, 35 sprzedaż sworzni, łańcuchów, śrub, przewo-
dów hydraulicznych, sprzedaż urządzeń do przenoszenia 
i transportu oraz ich części, sprzedaż baterii, akumulatorów, 
woltomierzy, amperomierzy, liczników, sprzedaż sztaplarek, 
wózków widłowych oraz części zamiennych, 37 naprawy 
gwarancyjne i pogwarancyjne sztaplarek, wózków widłowy-
ch,urządzeń do przenoszenia i transportu, 39 usługi wynaj-
mu sztaplarek, wózków widłowych związane z  transportem 
i magazynowaniem.

(210) 513095 (220) 2020 04 30
(731) FUNDACJA WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom
(510), (511) 35 reklama i promocja usług związanych 
ze wsparciem rodziców wcześniaka, reklama i promocja 
sprzedaży artykułów dla wcześniaków oraz ich rodziców, 
promocja pomocy dla rodziców wcześniaka w zakresie 
dostępu do informacji o wcześniakach, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych doty-
czących wcześniaków, badania marketingowe dotyczące 
wcześniaków, doradztwo w zakresie wiedzy o wcześniakach, 
dostarczanie informacji dotyczących wcześniaków, organi-
zowanie targów w zakresie wymiany wiedzy o wcześniakach 
i wsparcia dla rodziców, publikowanie tekstów reklamo-
wych w zakresie wiedzy o wcześniakach, reklama związana 
ze wsparciem rodziców wcześniaka, reklama koresponden-
cyjna związana ze wsparciem rodziców wcześniaka, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej związana 
ze wsparciem rodziców wcześniaka, reklama zewnętrzna 
związana ze wsparciem rodziców wcześniaka, reklamy radio-
we związane ze wsparciem rodziców wcześniaka, reklamy 
telewizyjne związane ze wsparciem rodziców wcześniaka, 
telefoniczne udzielanie informacji ze wsparciem dla rodzi-
ców wcześniaków, telemarketing związany ze wsparciem 
rodziców wcześniaka, usługi doradcze związane ze wspie-
raniem rodziców wcześniaka, usługi doradcze wspierania 
rodziców wcześniaka w zakresie dostępu do informacji 
o wcześniakach, usługi doradcze ze specjalistami w zakresie 
doradztwa i dostępu do informacji o wcześniakach, usługi 
doradcze w zakresie nabywania dla rodziców wcześniaków 
specjalistycznych artykułów dla wcześniaków, przekazywa-
nie know-how związanego ze wsparciem rodziców wcze-
śniaka, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne związane 
ze wspieraniem rodziców wcześniaka, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne związane ze edukacją dla rodziców 
wcześniaka, sponsorowanie finansowe związane ze wspie-
raniem rodziców wcześniaka, sponsorowanie finansowe 
akcji promocyjnych i reklamowych związanych ze wspiera-
niem rodziców wcześniaka, transakcje finansowe związane 
ze wspieraniem rodziców wcześniaka, 41 edukacja w zakre-
sie tematyki dzieci, noworodków, wcześniaków, neonatolo-
gii, kształcenie praktyczne dla rodziców wcześniaka, kształ-
cenie praktyczne w zakresie tematyki dzieci, noworodków, 
wcześniaków, neonatologii, nauczanie indywidualne dla 
rodziców wcześniaka, nauczanie indywidualne w zakresie 
tematyki dzieci, noworodków, wcześniaków, neonatologii, 
organizowanie balów na rzecz dzieci, noworodków, wcze-
śniaków, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay 
na rzecz dzieci, noworodków, wcześniaków, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem rodzi-
ców wcześniaka, organizowanie i prowadzenie koncertów 
na rzecz dzieci, noworodków, wcześniaków, organizowanie 

i prowadzenie konferencji z zakresu wsparcia rodziców wcze-
śniaka, z zakresu rozwoju wcześniaka, neonatologii, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów z zakresu wsparcia rodzi-
ców wcześniaka, z zakresu rozwoju wcześniaka, neonatologii, 
organizowanie i prowadzenie seminariów z zakresu wsparcia 
rodziców wcześniaka, z zakresu rozwoju wcześniaka, neona-
tologii, organizowanie i prowadzenie sympozjów z zakresu 
wsparcia rodziców wcześniaka, z zakresu rozwoju wcześnia-
ka, neonatologii, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
z zakresu wsparcia rodziców wcześniaka, z zakresu rozwoju 
wcześniaka, neonatologii, organizowanie konkursów w dzie-
dzinie wiedzy z zakresu wsparcia rodziców wcześniaka, z za-
kresu rozwoju wcześniaka, neonatologii, organizowanie lote-
rii na rzecz wspierania rodziców wcześniaka, organizowanie 
wystaw w celach edukacyjnych z zakresu wsparcia rodziców 
wcześniaka, z zakresu rozwoju wcześniaka, neonatologii, pu-
blikowanie książek z zakresu wsparcia rodziców wcześniaka, 
z zakresu rozwoju wcześniaka, neonatologii, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism z zakresu wspar-
cia rodziców wcześniaka, z zakresu rozwoju wcześniaka, 
neonatologii, publikowanie tekstów z zakresu wsparcia ro-
dziców wcześniaka, z zakresu rozwoju wcześniaka, neona-
tologii, szkoły dla rodziców wcześniaka, wyposażania obiek-
tów w książki o wcześniakach, 44 opieka pielęgniarska dla 
wcześniaków oraz rodziców wcześniaków, usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla wcześniaków, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla rodziców wcześniaka, pomoc medyczna dla 
wcześniaków, pomoc medyczna dla rodziców wcześniaka, 
porady medyczne dla rodziców wcześniaka, usługi informa-
cji medycznej dla rodziców wcześniaka, usługi opieki me-
dycznej dla rodziców wcześniaka, usługi edukacji medycz-
nej dla rodziców wcześniaka, usługi pomocy medycznej dla 
rodziców wcześniaka, usługi poradnictwa medycznego dla 
rodziców wcześniaka, usługi informacyjne w zakresie opie-
ki nad wcześniakiem, usługi doradcze w zakresie zdrowia 
wcześniaka, usługi psychologów dla rodziców wcześniaka, 
terapia zajęciowa i rehabilitacja wcześniaka, poradnictwo 
związane z terapią zajęciową dla wcześniaka, psychoterapia 
dla rodziców wcześniaka, psychoterapia dla małych dzieci, 
wypożyczanie sprzętu medycznego dla wcześniaka, wynaj-
mowanie urządzeń do celów medycznych dla wcześniaków 
tj. monitor pieluszkowy, monitor oddechu, laktator, waga, 
kołyska, sterylizator do butelek, niania elektroniczna.

(210) 513171 (220) 2020 05 05
(731) TG ALARM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TG
(510), (511) 37 usługi sprzątania budynków i obiektów prze-
mysłowych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa ochrony osób i mienia.

(210) 513248 (220) 2020 04 29
(731) BIURO RACHUNKOWE MEK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMBA TOY

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble dla dzieci, krzesła, ławki, ławki 
dla dzieci, stoliki, biurka, łóżeczka dla dzieci, meble szkolne, 
poduszki, zminiaturyzowane meble, 24 tekstylia i substytuty 
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tekstyliów, tkaniny, 28 zabawki, drewniane klocki z magne-
sami, układanki drewniane, gry zręcznościowe drewniane, 
zabawki z drewna zabawki tekstylne, hulajnogi [zabawki], 
konie na biegunach [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci  
[zabawki], zabawki wypchane, deskorolki, domki dla lalek, 
domki zabawkowe dla dzieci, gry, gry zręcznościowe, gry 
planszowe, klocki do zabawy, modele pojazdów w zmniej-
szonej skali, rowery (zabawki), samochody do zabawy, ukła-
danki [puzzle], zabawki ruchome, wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, zabawki na baterie, zabawki z tworzyw sztucz-
nych, modele z tworzyw sztucznych stanowiące zabawki, 
modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, 
pojazdy osobowe, ciężarowe i budowlane jako zabawki, 
sprzęt budowlany jako zabawki, pojazdy jeżdżące jako za-
bawki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, marketing, pro-
wadzenie sklepów internetowych i stacjonarnych z branży 
zabawkarskiej, meblarskiej, tkanin i tekstyliów, prowadzenie 
sprzedaży towarów meblarskich, zabawkarskich oraz tek-
stylnych przez sieć internetową, promocja sprzedaży, sprze-
daż detaliczna i hurtowa mebli, tekstyliów, zabawek, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie 
produktów, pokazy towarów i wyrobów dla celów promocji 
i reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych 
i działalności gospodarczej, usługi zgrupowania towarów 
w celu umożliwienia obejrzenia i dokonanie zakupu w skle-
pach, hurtowniach.

(210) 513325 (220) 2020 05 13
(731) KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terraartis

(531) 11.03.04, 25.01.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 owoce aromatyzowane, suszone owoce, 
30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, 
owoce w polewie czekoladowej.

(210) 513524 (220) 2020 05 16
(731) WOŁCZYK PRZEMYSŁAW, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY KOT

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 miski dla zwierząt domowych, grzebienie dla 
zwierząt domowych, pojemniki na nieczystości dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt domowych.

(210) 513600 (220) 2020 05 18
(731) KUREK JANUSZ, Tarnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avilin

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, 2 farby, pokosty, lakiery, środki 
zapobiegające korozji, 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kremy, 
żele, emulsje, mleczka, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, dietetyczne, wyciągi ziołowe, 17 kau-
czuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materia-
łów zawarte w tej klasie, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa.

(210) 513802 (220) 2020 05 22
(731) DERA AGNIESZKA SŁODKO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodko!

(531) 08.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.

(210) 514405 (220) 2020 06 04
(731) MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Majestik Diament
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(531) 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 
26.03.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do impre-
gnacji wodoodpornej, kleje do użytku w przemyśle budow-
lanym, kleje [klejenie], kleje konstrukcyjne do użytku w bu-
downictwie, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, 
mieszanki żywic i wypełniaczy do użytku jako kleje [inne niż 
do artykułów papierniczych lub użytku domowego], spo-
iwo (kleje), inne niż do zastosowań domowych lub papier-
niczych, preparaty do klejenia, 16 kleje do celów domowych, 
kleje do celów majsterkowania.

(210) 514417 (220) 2020 06 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO- 

-WDROŻENIOWE LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA 
W LIKWIDACJI, Luboń

(540) (znak słowny)
(540) LUBANTA
(510), (511) 1 zlepiające środki do betonu, substancje che-
miczne do napowietrzania betonu, środki chemiczne dla 
przemysłu, 19 materiały budowlane niemetalowe.

(210) 514454 (220) 2020 06 06
(731) YONIX DIGITAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 514496 (220) 2020 06 08
(731) STOWARZYSZENIE MANKO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDARNI Z SENIORAMI

(531) 02.07.02, 02.09.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, jednorazowe produkty 
papierowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe dla senio-
rów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów dla 
seniorów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, wystaw o tematyce edukacyjnej i rekre-
acyjnej dla seniorów, publikowanie książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów, także on-line i na nośnikach, informacja 

o imprezach dla seniorów, o książkach i czasopismach dla se-
niorów, o sporcie, rekreacji i edukacji dla seniorów, produkcja 
filmów, nagrań video, organizowanie zawodów sportowych 
dla seniorów.

(210) 514525 (220) 2020 06 08
(731) OLIVIA STAR TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 33 TREINTA Y TRES SPANISH RESTAURANT

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospo-
darstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata stalowa), nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowane-
go w budownictwie), wyroby szklane do użytku domowego 
i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego 
lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo-
wane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, ta-
pioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukier-
nicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, 31 ziarna (jako zboża) oraz ziarna (jako na-
siona), nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne 
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi 
restauracyjne.

(210) 514540 (220) 2020 06 04
(731) BEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, admi-
nistrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowa-
nie finansami, administrowanie planami ubezpieczeniowy-
mi, administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdro-
wotnej, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, 
agencje ubezpieczeń na życie, agencje ubezpieczeniowe, 
analizy danych finansowych, badania dotyczące ubezpie-
czeń, badania w zakresie ubezpieczeń, detaliczne usługi 
finansowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, do-
radztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, 
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doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, informa-
cja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia, ubezpieczenia po-
dróżne, ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, zapew-
nianie ubezpieczenia wakacyjnego, ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpiecze-
niach samochodowych, usługi finansowe związane z ubez-
pieczeniami, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia me-
chanicznych pojazdów, usługi konsultacyjne i informacyjne 
dotyczące ubezpieczenia, usługi ubezpieczenia indywidual-
nego w zakresie świadczenia usług prawnych, usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi w za-
kresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia 
na życie, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż 
na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednic-
twa związane z ubezpieczeniami na życie, ubezpieczenie 
zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie 
wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie dotyczące po-
jazdów, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, usługi 
informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi doradz-
twa związane z ubezpieczeniem na życie, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi agencji 
ubezpieczeniowej, usługi agencji ubezpieczeniowej i po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące życia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieru-
chomości, umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczenio-
we w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, udostępnianie 
informacji o działalności ubezpieczeniowej, usługi finansowe 
świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, usługi ubezpie-
czeniowe związane z awariami mechanicznymi, usługi ubez-
pieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące utraty własności osobistej, usługi 
ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń 
na życie, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą wła-
sności osobistej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe 
odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie zapewniania środków finanso-
wych w nagłych wypadkach, komputerowe przetwarzanie 
roszczeń ubezpieczeniowych, podawanie wysokości składek 
ubezpieczeniowych, wyliczanie stawek składek ubezpiecze-
niowych.

(210) 514721 (220) 2020 06 15
(731) PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMLIFT

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje wsporcze, 
podesty, pomosty i rampy, konstrukcje przemysłowe i ma-
gazynowe, regały magazynowe, 12 pojazdy mechaniczne, 
elektryczne, spalinowe, szynowe, wózki widłowe, wózki 
towarowe i transportowe, części zamienne do pojazdów, 
20 regały magazynowe, półki magazynowe, 35 sprzedaż 
i oferowanie do sprzedaży wózków widłowych, części za-

miennych do wózków widłowych, oraz maszyn i urządzeń 
przemysłowych, konstrukcji metalowych, konstrukcji wspor-
czych, podestów, pomostów, ramp, konstrukcji przemysło-
wych i magazynowych, regałów magazynowych, 37 serwis 
maszyn i urządzeń przemysłowych, serwis wózków widło-
wych, 39 usługi wynajmu wózków widłowych, 42 usługi 
projektowo-konstrukcyjne w zakresie konstrukcji przemysło-
wych i magazynowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu, 
badania naukowo techniczne.

(210) 515132 (220) 2020 06 24
(731) CIEŚLA JERZY ALMATINEX, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FVS Darmowy prąd ze słońca

(531) 01.03.15, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 lampy na energię słoneczną, lampy słonecz-
ne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, urządzenia 
oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, lampy stojące, 
lampy elektryczne, lampy wiszące, lampy oświetleniowe, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa fotowoltaicznych urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, lamp na energię słoneczną, 37 serwis urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i in-
stalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, konserwacja i naprawa instalacji grzew-
czych zasilanych energią słoneczną, instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń do oszczę-
dzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach niemieszkalnych, instalacja systemów ogrzewania sło-
necznego.

(210) 515152 (220) 2020 06 25
(731) WĘGIERSKI JACEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYWA CULTURA
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.15, 
26.04.18

(510), (511) 29 zupy, kiszone warzywa, 30 marynaty, sosy, 
sosy pomidorowe, sosy do makaronów, sosy sałatkowe.

(210) 515248 (220) 2020 06 26
(731) PANGTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG ONE JEANS

(531) 27.05.01, 25.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, bielizna, skarpetki.

(210) 515283 (220) 2020 06 26
(731) STANKE MACIEJ TORNADO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE GANG

(531) 02.09.23, 09.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż internetowa, sklep on-line: kawa 
paczkowana, herbata paczkowana, młynki do mielenia kawy, 
ekspresy do kawy, akcesoria do kawy i herbaty (dzbanki, kub-
ki, filtry, termosy, butelki, czajniki, chemex, areopress, kawiarki), 
ceramika, napoje butelkowane, akcesoria do serwisu ekspre-
sów, syropy do kawy, miody, czekolada do picia i jedzenia, 
43 kawiarnia, usługi gastronomiczne, kawiarnie stacjonarne 
i mobilne.

(210) 515319 (220) 2020 06 29
(731) MICHAŁOWICZ WERONIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTRUKTOR WERO

(531) 02.01.16, 02.01.02, 26.01.14, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenie sportowe.

(210) 515500 (220) 2020 07 02
(731) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) canaba
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, meble łazienkowe, 
meble biurowe, meble ogrodowe, meble wystawiennicze, 
21 artykuły gospodarstwa domowego, cedzaki, cukiernice, 
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia 
do kuchni, dozowniki papieru toaletowego, dzbanki, korkociągi, 
formy i foremki (przybory kuchenne), formy i foremki do piecze-
nia ciast i ciastek, foremki do lodu, garnki, kieliszki do jajek, kla-
merki do wieszania ubrań, kosze do użytku domowego, koziołki 
pod noże na stół, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, kubły, kufle, lejki, łapki do garnków, łopatki (sprzęt kuchen-
ny), łopatki (sztućce), łyżki do butów, łyżki do mieszania (przybo-
ry kuchenne), łyżki do polewania pieczeni (utensylia kuchenne), 
maselniczki, maty do pieczenia, miednice (naczynia), mieszadeł-
ka do koktajli, miseczki, młynki ręczne do użytku domowego, 
naczynia, naczynia do mieszania koktajli (shakery), naczynia 
na napoje, naczynia do gotowania, narzędzia do czyszczenia, 
ręczne, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), 
packi na muchy, pałeczki (sprzęt kuchenny), patelnie, patery, 
pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, 
podkładki na stół nie z papieru i nie z tekstyliów, podkładki pod 
garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, po-
jemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki ku-
chenne, pokrywki do garnków, półmiski (tace), prasy do czosn-
ku (sprzęt kuchenny), przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, przybory kuchenne, przykrycia na czajniczek, przy-
rządy do krojenia ciasta, pucharki na owoce, pudełka na herba-
tę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, 
metalowe, z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domo-
wego, rękawice kuchenne, salaterki, serwetniki, sitka do herba-
ty, solniczki, spodeczki, stolnice, suszarki-ociekacze do naczyń, 
suszarki do naczyń (stojaki), suszarki do prania, tace do użytku 
domowego, talerze, tarki do celów kuchennych, termoizolacyj-
ne pojemniki na żywność, ubijaczki nieelektryczne do użytku 
domowego, wałki do ciasta domowe, wazy do zup, wieszaki 
na ręczniki (pręty i koła), wyciskacze do owoców nieelektryczne, 
do użytku domowego, wykrawacze do ciastek, zastawa stoło-
wa, zestawy do przypraw, 30 herbata, herbata mrożona, herba-
ta ziołowa, herbata nienaturalna, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 
napoje gazowane bezalkoholowe, napoje niegazowane bezal-
koholowe.

(210) 515707 (220) 2020 07 08
(731) TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TestArmy

(531) 26.04.04, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, 42 badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 515709 (220) 2020 07 08
(731) TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) test army
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, 42 badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 515714 (220) 2020 07 08
(731) TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) testuj pl

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradz-
two w zakresie szkolenia zawodowego, nauczanie i szkole-
nia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie progra-
mów szkolenia młodzieży, edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, szkolenia biznesowe, 
skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawo-
dowego, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia dotyczące 
elektroniki, przekazywanie know-how [szkolenia], prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia eduka-
cyjne, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola 
jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto-
wania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
w zakresie projektowania.

(210) 516031 (220) 2020 07 13
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Szewa, IL
(540) (znak słowny)
(540) PIRIGOLD
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy 
i herbicydy.

(210) 516310 (220) 2020 07 22
(731) BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fuksiarz.pl ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

(531) 02.09.14, 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie programami lo-
jalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie konkursa-

mi w celach reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, usługi administracyjne, reklamowe i biurowe 
związane z rozrywką, konkursami, grami hazardowymi, ha-
zardem, zakładami, grami karcianymi, zakładami sportowy-
mi i loteriami, pozyskiwanie i systematyzacja danych zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, promowanie wydarzeń specjal-
nych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami 
sportowymi, prognozy i analizy ekonomiczne, 38 telekomu-
nikacja, komunikacja interaktywna za pośrednictwem kom-
puterów, usługi łączności świadczone w Internecie, zapew-
nianie dostępu do platform w Internecie, Internetowych linii 
czatowych, treści multimedialnych on-line, baz danych on-
-line, usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, 
forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnia-
nie dostępu do witryn Internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, zapewnianie dostępu do portalu internetowego 
obejmującego programy wideo na życzenie, transmisja stru-
mieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, takiej jak Inter-
net, w tym wiadomości, obrazów i informacji dotyczących 
rozrywki, konkursów, gier hazardowych, hazardu, zakładów, 
gier kasynowych i zakładów sportowych, dostarczanie po-
wiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Inter-
netu, elektroniczna wymiana danych, usługi poczty elektro-
nicznej: przesyłanie oprogramowania do rozrywki interak-
tywnej, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej 
transmisji medialnych treści rozrywkowych, 41 edukacja, roz-
rywka i sport, edukacja sportowa, nauczanie, hazard, usługi 
hazardowe on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywi-
stości, salony gier automatycznych, usługi rozrywkowe zwią-
zane z automatami do gry, udostępnianie obiektów i sprzętu 
kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych on-
-line, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie 
obsługi skomputeryzowanej gry bingo, gry internetowe 
[nie do pobrania], gry oferowane w systemie on-line z sie-
ci komputerowej, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony in-
ternetowej, usługi informacyjne w zakresie biletów na wyda-
rzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe lub sportowe, 42 usługi nauko-
we i technologiczne, badania technologiczne, usługi tech-
nologiczne i projektowanie w tym zakresie, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie 
i rozwój oprogramowania komputerowego, instalacja, kon-
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rze-
czywistości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych: utrzymywanie baz danych, udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, przechowywanie tre-
ści rozrywkowych w formie elektronicznej.
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(210) 516341 (220) 2020 07 22
(731) BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.06, 02.09.14, 29.01.08
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie programami lo-
jalnościowymi i motywacyjnymi: administrowanie konkursa-
mi w celach reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, usługi administracyjne, reklamowe i biurowe 
związane z rozrywką, konkursami, grami hazardowymi, ha-
zardem, zakładami, grami karcianymi, zakładami sportowy-
mi i loteriami, pozyskiwanie i systematyzacja danych zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, promowanie wydarzeń specjal-
nych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami 
sportowymi, prognozy i analizy ekonomiczne, 38 telekomu-
nikacja, komunikacja interaktywna za pośrednictwem kom-
puterów, usługi łączności świadczone w Internecie, zapew-
nianie dostępu do platform w Internecie, internetowych linii 
czatowych, treści multimedialnych on-line, baz danych on-
-line, usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, 
forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnia-
nie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, zapewnianie dostępu do portalu internetowego 
obejmującego programy wideo na życzenie, transmisja stru-
mieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, takiej jak Inter-
net, w tym wiadomości, obrazów i informacji dotyczących 
rozrywki, konkursów, gier hazardowych, hazardu, zakładów, 
gier kasynowych i zakładów sportowych, dostarczanie po-
wiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Inter-
netu, elektroniczna wymiana danych, usługi poczty elektro-
nicznej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interak-
tywnej, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej 
transmisji medialnych treści rozrywkowych, 41 edukacja, roz-
rywka i sport, edukacja sportowa, nauczanie, hazard, usługi 
hazardowe on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywi-
stości, salony gier automatycznych, usługi rozrywkowe zwią-

zane z automatami do gry, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych  
on-line, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakre-
sie obsługi skomputeryzowanej gry bingo, gry internetowe 
[nie do pobrania], gry oferowane w systemie on-line z sie-
ci komputerowej, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony in-
ternetowej, usługi informacyjne w zakresie biletów na wyda-
rzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe lub sportowe, 42 usługi nauko-
we i technologiczne, badania technologiczne, usługi tech-
nologiczne i projektowanie w tym zakresie, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie 
i rozwój oprogramowania komputerowego, instalacja, kon-
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rze-
czywistości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, utrzymywanie baz danych, udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, przechowywanie tre-
ści rozrywkowych w formie elektronicznej.

(210) 516492 (220) 2020 07 27
(731) FALASA DAWID, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA A

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13, 26.13.25, 24.15.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych.

(210) 516493 (220) 2020 07 27
(731) FALASA DAWID, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA ADRENALINY



Nr  ZT51/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych.

(210) 516550 (220) 2020 07 29
(731) GADZINOWSKA-POŁACIK ANNA, Kalej
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 03.07.06, 03.07.24, 18.07.01, 18.07.20, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.09

(510), (511) 25 odzież, 28 śmieszne gadżety [atrapy], śmiesz-
ne gadżety na imprezy, śmieszne gadżety do zabawy.

(210) 516575 (220) 2020 07 29
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 516576 (220) 2020 07 29
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.04
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 516578 (220) 2020 07 29
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 516580 (220) 2020 07 29
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 516622 (220) 2020 07 30
(731) BACOLI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.17, 27.05.05, 29.01.12, 27.05.10
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nierucho-
mości (dzierżawa), wynajem majątku i nieruchomości, zarzą-
dzanie nieruchomością.

(210) 516818 (220) 2020 08 05
(731) BYCZKOWSKA ANETA KLAR, Bielawki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WEK MASZYNA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.25
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do pakowania żyw-
ności.

(210) 517005 (220) 2020 08 10
(731) MATEJA BARTOSZ DIRECT 4 YOU, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) COVERLOVER
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, artykuły do pi-
sania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ściera-
nia, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, materiały drukowane, papier i karton, 
spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 
25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt spor-
towy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy, 30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypie-
ki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi w zakresie handlu produktami papierniczymi, nakry-
ciami głowy, odzieżą, obuwiem, artykułami sportowymi, gra-
mi i zabawkami oraz usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie tych towarów, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 517049 (220) 2020 08 12
(731) SZMIDT MARCIN SEPI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYSTANS.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzy, pod-
koszulki, t-shirty, koszule, czapeczki z daszkiem.

(210) 517231 (220) 2020 08 17
(731) DAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART BY DAVIS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 16 papier i karton, materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, materiały drukowane, kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, druki, wzory, nadruki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, bibułka, bielizna stołowa pa-
pierowa, chorągiewki papierowe, dekoracje na stół z papie-
ru, girlandy papierowe, maty papierowe, ręczniki papierowe, 
drukowane wzory, wzory papierowe, wzory tapet ściennych, 
wzory do kalkowania, wzornice perforowane do krosien ża-
kardowych, 20 rolety do okien, rolety termoizolacyjne, rolety 
wewnętrzne, rolety zaciemniające [wewnętrzne], rolety we-
wnętrzne okienne, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony 
do wnętrz, łóżka, pościel, materace, poduszki, elementy wy-
stroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], poduszki, po-
duszki (obicia), pościel, oprócz bielizny pościelowej, wezgło-
wia, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, niemetalowe ele-
menty złączne, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, 
zamki i klucze, niemetalowe, pojemniki, spinacze i uchwyty 
do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, lustra 
(srebrzone szkło), ramy, drążki podtrzymujące do zasłon, 
ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), haczyki 
do zasłon, haczyki do zasłon wykonane z metalu, haczyki 
do zasłon wykonane z tworzyw sztucznych, haczyki z drew-
na do podtrzymywania zasłon, haczyki z mosiądzu do pod-
trzymywania zasłon, haczyki z tworzyw sztucznych do pod-
pinania zasłon, haki do zasłon, karnisze do firanek, karnisze 
do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], 
kółka do zasłon, kółka do zasłon, niemetalowe, mechanizmy 
sterujące do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwar-
cia [nieelektryczne], metalowe kółka do zasłon, metalowe 
wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe żaluzje weneckie 
[wewnętrzne], niemetalowe klamry do mocowania siatek 
chroniących przed owadami, niemetalowe klamry do moco-
wania żaluzji plisowanych, niemetalowe zaciski do mocowa-
nia rolet [uchwyty], osprzęt do zasłon, osprzęt do zawiesza-
nia zasłon, osprzęt z tworzyw sztucznych do rolet, łączniki 
do żaluzji listewkowych, sznury do podwiązywania zasłon, 
sprzęt do draperii, rozsuwane szyny z tworzyw sztucznych 
do firanek, rolki do zasłon, rolety zaciemniające [listewkowe, 
wewnętrzne], karimaty, kosze dla niemowląt, podgłówki, 
wałki, 24 tkaniny, tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny meblo-
we, tkaniny obiciowe, tekstylia meblowe, tekstylia obiciowe, 
tkaniny pikowane, tkaniny uniepalnione, tkaniny łatwoczysz-
czące, tkaniny hydrofobowe, dzianiny, velvety, tkaniny imitu-
jące skórę, tkaniny paroprzepuszczalne, tkaniny ścienne, tka-
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niny koronkowe, tkaniny poliestrowe, tkaniny drukowane, 
tkaniny jedwabne, lniane (tkaniny -), tkaniny podszewkowe, 
tkaniny zasłonowe, powlekane tkaniny, tkanina przylepna, 
tkaniny przemysłowe, tkaniny sztruksowe, tkaniny bawełnia-
ne, tkaniny wełniane, flanela [tkanina], moleskin [tkanina], ra-
tyna [tkanina], tkaniny laminowane, tkaniny powlekane, tka-
nina winylowa, tkaniny nieprzemakalne, fular [tkanina], tkani-
ny lniane, tkaniny powlekane polimerami, tkaniny z aksami-
tu, materiał pluszopodobny [tkanina], tkaniny z wiskozy, tka-
niny z flaneli, tkaniny do tapicerki, tkaniny na zasłony, wielo-
warstwowe tkaniny antystatyczne, ognioodporne tkaniny 
obiciowe, okienne tkaniny dekoracyjne, tekstylne tkaniny 
nieprzemakalne, drukowane tkaniny perkalowe, gumowane 
tkaniny tekstylne, tkaniny z wełny, wzmacniane tkaniny [tek-
stylne], tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], dekoracje 
ścienne z tkanin, tkaniny wzmacniane tworzywami sztucz-
nymi, tkaniny z przędzy gumowanej, tkaniny z włókien mie-
szanych, tkaniny do produkcji mebli, tkaniny jedwabne 
do mebli, tkaniny z tworzyw sztucznych, tkaniny do wyposa-
żenia wnętrz, tkaniny napinające do obić, tkaniny do pokry-
wania foteli, drukowane tkaniny w belach, tkaniny do pro-
dukcji zasłon, tkaniny do dekoracji wnętrz, tkaniny imitujące 
skóry zwierzęce, tkaniny z włókien metalowych, tkanina 
z podniesionym włosem, substytuty tkanin z materiałów 
syntetycznych, falbany z tkanin [obramowanie zasłon], po-
krycia na meble z tkanin, substytuty tkanin z tworzyw sztucz-
nych, tkaniny do wyrobu osłon przeciwsłonecznych, tkaniny 
do produkcji mebli ogrodowych, tkaniny na obicia i wyposa-
żenia, lambrekiny z tkaniny na łóżko, materiały o strukturze 
plastra miodu [tkaniny], dekoracyjne tkaniny ścienne [z ma-
teriałów tekstylnych], pokrycia wyściełane [wiszące tkaniny 
dekoracyjne] na ściany, tkaniny tekstylne do użytku w pro-
dukcji zasłon, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji po-
ścieli, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji łóżek, tkaniny 
tekstylne do użytku w produkcji mebli, tkaniny powlekane 
do zastosowania w produkcji towarów skórzanych, tkaniny 
z włókien do produkcji zewnętrznych okryć na meble, tkani-
ny do użytku w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, 
tkaniny tekstylne w belach do użytku w dekoracyjnych obi-
ciach, zasłony tekstylne, obrusy tekstylne, nietkane artykuły 
tekstylne, mieszane materiały tekstylne, gotowe zasłony tek-
stylne, jednorazowa pościel tekstylna, tekstylne obramowa-
nia zasłon, materiały ręcznikowe [tekstylne], nietkane mate-
riały tekstylne, bielizna stołowa tekstylna, tekstylne artykuły 
kąpielowe, materiały tekstylne nietkane, tekstylne etykiety 
drukowane, lambrekiny [draperie tekstylne], tekstylne po-
szwy na kołdry, tekstylia do dekoracji wnętrz, tkaniny tekstyl-
ne w belach, tekstylia do wyposażenia domu, ratyna [tekstyl-
ne obicia ścienne], powlekane tkane materiały tekstylne, 
tkaniny tekstylne w belach, tekstylia do wyposażenia domu, 
ratyna [tekstylne obicia ścienne], powlekane tkane materiały 
tekstylne, zasłony z materiałów tekstylnych, kołdry z materia-
łów tekstylnych, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, 
tekstylne pokrowce ochronne na meble, tkaniny tekstylne 
imitujące skóry zwierzęce, tekstylia wykorzystywane w go-
spodarstwie domowym, zasłony wykonane z materiałów 
tekstylnych, obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych, 
obicia ścienne z materiałów tekstylnych, obciągi offsetowe 
z materiałów tekstylnych, płytki ścienne z materiałów tekstyl-
nych, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, bielizna 
stołowa z materiałów tekstylnych, artykuły tekstylne do użyt-
ku jako pościel, materiały tekstylne w belach do umeblowa-
nia, materiały tekstylne wykorzystywane w produkcji żaluzji, 
bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, wyroby tek-
stylne do wieszania na ścianach, materiały tekstylne tkane 
imitujące skóry zwierząt, wyroby tekstylne wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym, tkaniny dekoracyjne, obicia 

z materiałów tekstylnych, małe zasłony wykonane z materia-
łów tekstylnych, domowe artykuły tekstylne wykonane 
z materiałów nietkanych, materiały tekstylne do użytku 
w produkcji żaluzji, materiały tekstylne w belach do produk-
cji zasłon, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie do-
mowym, narzuty ochronne na meble z materiałów tekstyl-
nych, paski do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, 
pętelki (oczka) do zasłon z materiałów tekstylnych, tkaniny 
tekstylne w belach do produkcji mebli tapicerowanych, ma-
teriały tekstylne do użytku jako zasłony do okien, zasłony 
i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, tekstylne uchwy-
ty do zasłon lub pasy do związywania zasłon, produkty 
do zakrywania okien wykonane z materiałów tekstylnych, 
draperie w postaci zasłon wykonanych z materiałów tekstyl-
nych, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych 
robione ręcznie, materiały tekstylne w belach używane 
do produkcji nakryć do pościeli, ściereczki do mycia ciała 
z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż do celów me-
dycznych], narzuty pikowane, narzuty pikowane na łóżka, 
przykrycia na łóżko pikowane, tkaniny pikowane, szenila, za-
słony, kotary, firany, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, aplikacje z tkanin [pasmanteria], 
tekstylne łaty do naprasowania, rozetki z materiałów tekstyl-
nych, tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, tasiemki 
do naprawiania artykułów tekstylnych, łaty przyklejane 
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, szenila [pa-
smanteria], artykuły pasmanteryjne, artykuły pasmanteryjne 
z wyjątkiem nici, cekiny, chwosty [pasmanteria], elastyczne 
wstążki, emblematy wyszywane, epolety, falbanki koronko-
we, formy do wytwarzania koronek, formy z materiału 
do wytwarzania patchworku, frędzle, girlandy [hafty], guziki, 
haftki, hafty, igły, kokardki pasmanteryjne, kokardy, rozety, ko-
raliki do ozdabiania, koronka, koronki haftowane, koronkowe 
ozdoby, łaty haftowane, łaty przyklejane na gorąco, łaty przy-
klejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, 
naprasowywane taśmy klejowe na wykończenia brzegów, 
napy, zatrzaski, ozdobne plakietki, ozdobne łaty z materiału, 
pióra do zdobienia, rozetki [artykuły pasmanteryjne], rzepy 
w postaci taśm, skręcone sznurki do ozdabiania, sznurki 
do ozdabiania, taśmy do zasłon, taśmy mocujące do zapięć 
na haftki, taśmy tapicerskie, tekstylne kokardy do pakowania 
prezentów, tekstylne kokardy do zawijania, tekstylne wstążki 
ozdobne, wstążki, zestawy krawieckie, zamki błyskawiczne, 
wstęgi do dekorowania, 27 materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodni-
ki i maty, antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki 
schodowe, antypoślizgowe maty do wanien, dekoracje 
ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, deko-
racyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], bordery tapetowe, 
fryzy [dekoracje ścienne nie z materiałów tekstylnych], kilimy 
dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, papierowe 
pokrycia sufitowe, pokrycia ścienne, tapeta, tapeta izolacyj-
na, tapety tekstylne, tapety nietekstylne, tapeta z pokryciem 
tekstylnym, tapety winylowe, tapety z tworzyw sztucznych, 
ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne mate-
riały wykończeniowe, nietekstylne, wyściełane pokrycia sufi-
towe, wyściełane okładziny ścienne, winylowe pokrycia 
ścian, linoleum, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia 
podłogowe, wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstyl-
nych, wykładziny podłogowe [dywany], pokrycia ścian i sufi-
tów, dywany [tekstylne], ścienne tekstylne materiały wykoń-
czeniowe, obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, maty 
tekstylne podłogowe do użytku w domu, maty plecione, 
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż 
wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie za-
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mówień telefonicznych następujących towarów: papier 
i karton, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, ma-
teriały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały drukowa-
ne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domo-
wego, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, wzory, 
nadruki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bibuł-
ka, bielizna stołowa papierowa, chorągiewki papierowe, de-
koracje na stół z papieru, girlandy papierowe, maty papiero-
we, ręczniki papierowe, drukowane wzory, wzory papierowe, 
wzory tapet ściennych, wzory do kalkowania, wzornice per-
forowane do krosien żakardowych, rolety do okien, rolety 
termoizolacyjne, rolety wewnętrzne, rolety zaciemniające 
[wewnętrzne], rolety wewnętrzne okienne, meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, żaluzje do wnętrz oraz ele-
menty do zasłon i zasłony do wnętrz, łóżka, pościel, matera-
ce, poduszki, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin 
[poduszki], poduszki, poduszki (obicia), pościel, oprócz bieli-
zny pościelowej, wezgłowia, plecionki ze słomy z wyjątkiem 
mat, niemetalowe elementy złączne, osprzęt do drzwi, bram 
i okien, niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, pojemni-
ki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figur-
ki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich mate-
riałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, lu-
stra (srebrzone szkło), ramy, drążki podtrzymujące do zasłon, 
ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), haczyki 
do zasłon, haczyki do zasłon wykonane z metalu, haczyki 
do zasłon wykonane z tworzyw sztucznych, haczyki z drew-
na do podtrzymywania zasłon, haczyki z mosiądzu do pod-
trzymywania zasłon, haczyki z tworzyw sztucznych do pod-
pinania zasłon, haki do zasłon, karnisze do firanek, karnisze 
do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], 
kółka do zasłon, kółka do zasłon, niemetalowe, mechanizmy 
sterujące do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwar-
cia [nieelektryczne], metalowe kółka do zasłon, metalowe 
wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe żaluzje weneckie 
[wewnętrzne], niemetalowe klamry do mocowania siatek 
chroniących przed owadami, niemetalowe klamry do moco-
wania żaluzji plisowanych, niemetalowe zaciski do mocowa-
nia rolet [uchwyty], osprzęt do zasłon, osprzęt do zawiesza-
nia zasłon, osprzęt z tworzyw sztucznych do rolet, łączniki 
do żaluzji listewkowych, sznury do podwiązywania zasłon, 
sprzęt do draperii, rozsuwane szyny z tworzyw sztucznych 
do firanek, rolki do zasłon, rolety zaciemniające [listewkowe, 
wewnętrzne], karimaty, kosze dla niemowląt, podgłówki, 
wałki, tkaniny, tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny meblowe, 
tkaniny obiciowe, tekstylia meblowe, tekstylia obiciowe, tka-
niny pikowane, tkaniny uniepalnione, tkaniny łatwoczyszczą-
ce, tkaniny hydrofobowe, dzianiny, tkaniny z welwetu, tkani-
ny z aksamitu, tkaniny imitujące skórę, tkaniny paroprzepusz-
czalne, tkaniny ścienne, tkaniny koronkowe, tkaniny polie-
strowe, tkaniny drukowane, tkaniny jedwabne, lniane (tkani-
ny -), tkaniny podszewkowe, tkaniny zasłonowe, powlekane 
tkaniny, tkanina przylepna, tkaniny przemysłowe, tkaniny 
sztruksowe, tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane, flanela 
[tkanina], moleskin [tkanina], ratyna [tkanina], tkaniny lamino-
wane, tkaniny powlekane, tkanina winylowa, tkaniny nie-
przemakalne, fular [tkanina], tkaniny lniane, tkaniny powleka-
ne polimerami, tkaniny z aksamitu, materiał pluszopodobny 
[tkanina], tkaniny z wiskozy, tkaniny z flaneli, tkaniny do tapi-
cerki, tkaniny na zasłony, wielowarstwowe tkaniny antysta-
tyczne, ognioodporne tkaniny obiciowe, okienne tkaniny 
dekoracyjne, tekstylne tkaniny nieprzemakalne, drukowane 
tkaniny perkalowe, gumowane tkaniny tekstylne, tkaniny 
z wełny, wzmacniane tkaniny [tekstylne], tworzywa sztuczne 
[substytuty tkanin], dekoracje ścienne z tkanin, tkaniny 

wzmacniane tworzywami sztucznymi, tkaniny z przędzy gu-
mowanej, tkaniny z włókien mieszanych, tkaniny do produk-
cji mebli, tkaniny jedwabne do mebli, tkaniny z tworzyw 
sztucznych, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny napina-
jące do obić, tkaniny do pokrywania foteli, drukowane tkani-
ny w belach, tkaniny do produkcji zasłon, tkaniny do dekora-
cji wnętrz, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny z włó-
kien metalowych, tkanina z podniesionym włosem, substy-
tuty tkanin z materiałów syntetycznych, falbany z tkanin 
[obramowanie zasłon], pokrycia na meble z tkanin, substytu-
ty tkanin z tworzyw sztucznych, tkaniny do wyrobu osłon 
przeciwsłonecznych, tkaniny do produkcji mebli ogrodo-
wych, tkaniny na obicia i wyposażenia, lambrekiny z tkaniny 
na łóżko, materiały o strukturze plastra miodu [tkaniny], de-
koracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], pokry-
cia wyściełane [wiszące tkaniny dekoracyjne] na ściany, tkani-
ny tekstylne do użytku w produkcji zasłon, tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji pościeli, tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji łóżek, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
mebli, tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji to-
warów skórzanych, tkaniny z włókien do produkcji zewnętrz-
nych okryć na meble, tkaniny do użytku w produkcji ze-
wnętrznych pokryć na krzesła, tkaniny tekstylne w belach 
do użytku w dekoracyjnych obiciach, zasłony tekstylne, ob-
rusy tekstylne, nietkane artykuły tekstylne, mieszane mate-
riały tekstylne, gotowe zasłony tekstylne, jednorazowa po-
ściel tekstylna, tekstylne obramowania zasłon, materiały 
ręcznikowe [tekstylne], nietkane materiały tekstylne, bielizna 
stołowa tekstylna, tekstylne artykuły kąpielowe, materiały 
tekstylne nietkane, tekstylne etykiety drukowane, lambreki-
ny [draperie tekstylne], tekstylne poszwy na kołdry, tekstylia 
do dekoracji wnętrz, tkaniny tekstylne w belach, tekstylia 
do wyposażenia domu, ratyna [tekstylne obicia ścienne], po-
wlekane tkane materiały tekstylne, zasłony z materiałów tek-
stylnych, kołdry z materiałów tekstylnych, tekstylia w postaci 
akcesoriów okiennych, tekstylne pokrowce ochronne na me-
ble, tkaniny tekstylne imitujące skóry zwierzęce, tekstylia wy-
korzystywane w gospodarstwie domowym, zasłony wyko-
nane z materiałów tekstylnych, obrusy z materiałów tekstyl-
nych nietkanych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, 
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, płytki ścienne 
z materiałów tekstylnych, ręczniki wykonane z materiałów 
tekstylnych, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, arty-
kuły tekstylne do użytku jako pościel, materiały tekstylne 
w belach do umeblowania, materiały tekstylne wykorzysty-
wane w produkcji żaluzji, bielizna stołowa i kuchenne artyku-
ły tekstylne, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, ma-
teriały tekstylne tkane imitujące skóry zwierząt, wyroby tek-
stylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, tkani-
ny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, małe zasło-
ny wykonane z materiałów tekstylnych, domowe artykuły 
tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, materiały tek-
stylne do użytku w produkcji żaluzji, materiały tekstylne 
w belach do produkcji zasłon, artykuły tekstylne do użytku 
w gospodarstwie domowym, narzuty ochronne na meble 
z materiałów tekstylnych, paski do związywania zasłon z ma-
teriałów tekstylnych, pętelki (oczka) do zasłon z materiałów 
tekstylnych, tkaniny tekstylne w belach do produkcji mebli 
tapicerowanych, materiały tekstylne do użytku jako zasłony 
do okien, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 
tekstylne uchwyty do zasłon lub pasy do związywania za-
słon, produkty do zakrywania okien wykonane z materiałów 
tekstylnych, draperie w postaci zasłon wykonanych z mate-
riałów tekstylnych, dekoracyjne tkaniny ścienne z materia-
łów tekstylnych robione ręcznie, materiały tekstylne w be-
lach używane do produkcji nakryć do pościeli, ściereczki 
do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż 
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do celów medycznych], narzuty pikowane, narzuty pikowa-
ne na łóżka, przykrycia na łóżko pikowane, tkaniny pikowane, 
szenila, zasłony, kotary, firany, wyroby tekstylne i substytuty 
wyrobów tekstylnych, dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, aplikacje z tkanin [pasmanteria], 
tekstylne łaty do naprasowania, rozetki z materiałów tekstyl-
nych, tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, tasiemki 
do naprawiania artykułów tekstylnych, łaty przyklejane 
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, szenila [pa-
smanteria], artykuły pasmanteryjne, artykuły pasmanteryjne 
z wyjątkiem nici, cekiny, chwosty [pasmanteria], elastyczne 
wstążki, emblematy wyszywane, epolety, falbanki koronko-
we, formy do wytwarzania koronek, formy z materiału 
do wytwarzania patchworku, frędzle, girlandy [hafty], guziki, 
haftki, hafty, igły, kokardki pasmanteryjne, kokardy, rozety, ko-
raliki do ozdabiania, koronka, koronki haftowane, koronkowe 
ozdoby, łaty haftowane, łaty przyklejane na gorąco, łaty przy-
klejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, 
naprasowywane taśmy klejowe na wykończenia brzegów, 
napy, zatrzaski, ozdobne plakietki, ozdobne łaty z materiału, 
pióra do zdobienia, rozetki [artykuły pasmanteryjne], rzepy 
w postaci taśm, skręcone sznurki do ozdabiania, sznurki 
do ozdabiania, taśmy do zasłon, taśmy mocujące do zapięć 
na haftki, taśmy tapicerskie, tekstylne kokardy do pakowania 
prezentów, tekstylne kokardy do zawijania, tekstylne wstążki 
ozdobne, wstążki, zestawy krawieckie, zamki błyskawiczne, 
wstęgi do dekorowania, materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodni-
ki i maty, antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki 
schodowe, antypoślizgowe maty do wanien, dekoracje 
ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, deko-
racyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], bordery tapetowe, 
fryzy [dekoracje ścienne nie z materiałów tekstylnych], kilimy 
dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, papierowe 
pokrycia sufitowe, pokrycia ścienne, tapeta, tapeta izolacyj-
na, tapety tekstylne, tapety nietekstylne, tapeta z pokryciem 
tekstylnym, tapety winylowe, tapety z tworzyw sztucznych, 
ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne mate-
riały wykończeniowe, nietekstylne, wyściełane pokrycia sufi-
towe, wyściełane okładziny ścienne, winylowe pokrycia 
ścian, linoleum, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia 
podłogowe, wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstyl-
nych, wykładziny podłogowe [dywany], pokrycia ścian i sufi-
tów, dywany [tekstylne], ścienne tekstylne materiały wykoń-
czeniowe, obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, maty 
tekstylne podłogowe do użytku w domu, maty plecione, 
sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż 
wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie za-
mówień telefonicznych następujących towarów: artykuły 
wyposażenia domu, artykuły dekoracyjne, domowy sprzęt 
elektryczny, domowy sprzęt elektroniczny, przybory i urzą-
dzenia kuchenne, przybory kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, sprzęt AGD, meble, tkaniny, dzieła sztuki, sprzęt 
radiowo - telewizyjny, sprzęt i akcesoria komputerowe, 
odzież, obuwie, akcesoria odzieżowe, biżuteria, torby, toreb-
ki, portfele, parasolki, artykuły pasmanteryjne, artykuły spo-
żywcze, napoje, artykuły dla palaczy, wypożyczanie stoisk 
handlowych, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania 
rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, badania dla celów działal-
ności gospodarczej, badania biznesowe, usługi aukcyjne, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, abonowanie do-

stępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, admini-
strowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administro-
wanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, groma-
dzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunika-
cyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porów-
nywania i kupowania tych usług, gromadzenie, na rzecz in-
nych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umoż-
liwienia klientom wygodnego porównywania kupowania 
tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i do-
radztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje i pora-
dy handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produk-
tów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsulta-
cje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i za-
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośred-
nictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmio-
tami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, noto-
wania cenowe towarów lub usług, organizacja i przeprowa-
dzanie pchlich targów, organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą 
produktów, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji 
on-line dla osób trzecich, organizowanie zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych, 
porady odnośnie handlu wymiennego, porównywarki cen 
zakwaterowania, pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług telema-
tycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], po-
zyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozy-
skiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich zwią-
zanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na za-
kup i sprzedaż towarów i usług, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pro-
cedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyj-
nymi, procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury ad-
ministracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za po-
średnictwem telefonu lub komputera, produkcja progra-
mów typu telezakupy, przygotowywanie prezentacji do ce-
lów działalności gospodarczej, reklamowanie usług innych 
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych dostawców, skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień on-line, skomputery-
zowane zamówienia towarów, subskrypcje pakietów me-
diów informacyjnych, telemarketing, świadczenie usług po-
równania cen on-line, udostępnianie informacji dotyczących 
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących laptopów, udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udo-
stępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów 
kosmetycznych, udostępnianie porad dotyczących produk-
tów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie po-
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rad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
oprogramowania, udzielanie informacji dotyczących sprze-
daży handlowej, udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsu-
mentów o produktach, usługi administracyjne w zakresie 
kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsulta-
cje, usługi administracyjne w zakresie programów przekazy-
wania udziałów pracownikom, usługi administracyjne w za-
kresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi admi-
nistracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, usługi 
agencji eksportowych, usługi agencji importowo - eksporto-
wych, usługi agencji importowo - eksportowych w dziedzi-
nie energii, usługi agencji importowych, usługi agencji lite-
rackich obejmujące negocjowanie umów, usługi agencji za-
kupu, usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, usługi biurowe dotyczące przyjmowania za-
mówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zaku-
pu towarów w imieniu firm, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi do-
radcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmien-
nych, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi impor-
towo - eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce taryf, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi 
izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi izby han-
dlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi konsulta-
cyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi odbiera-
nia zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usług pośrednictwa w zakresie nabywa-
nia usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usług po-
średnictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i po-
wierzchni reklamowych, usług pośrednictwa związane z re-
klamowaniem, usługi składania zamówień hurtowych, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakre-
sie nabywania wyposażenia biurowego świadczone oso-
bom trzecim, usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz 
innych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie promocji 
eksportu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trze-
cich, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie 
zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posił-
ki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji 
zaopatrzenia towarów na rzecz innych, zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie ad-
ministracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług 
świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysło-
wych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały 
biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, reklama, 

zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży, agencje importowo - eksportowe, po-
szukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawi-
cielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja 
handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, 
organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez han-
dlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlo-
wych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością handlową, informacja o działalności 
gospodarczej, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania danych i informacji o przedsiębiorstwach i o dzia-
łalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, analizy kosztów, 
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi 
wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, 
statystyczne badania rynkowe, badania statystyczne przed-
siębiorstw, usługi przeprowadzania wyceny działalności go-
spodarczej, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, usłu-
gi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru perso-
nelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i ka-
drowego, opracowywanie statystycznych danych gospodar-
czych i informacji handlowych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kom-
puterowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi 
i tradycyjnymi, usługi pośrednictwa w handlu, dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom.

(210) 517260 (220) 2020 08 18
(731) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRYZA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 6 rynny metalowe, akcesoria metalowe do syste-
mów rynnowych, blacha, haki metalowe, metalowe kolanka 
do rur, metalowe deflektory kominowe, kominy metalowe, 
rury metalowe, obejmy metalowe do rur i rynien, palisady 
metalowe, obrzeża metalowe, zbrojenia metalowe do węży, 
węże metalowe, złącza metalowe, płyty metalowe dla bu-
downictwa, przewody metalowe centralnego ogrzewania, 
przewody metalowe do drenażu, materiały konstrukcyjne 
metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownic-
twa, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów ruro-
wych, metalowe okucia dla budownictwa, metalowe osłony 
do rur, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, pierścienie 
metalowe, pierścienie nagwintowane, plakietki pamiątkowe 
metalowe, metalowe przewody centralnego ogrzewania, 
metalowe przewody instalacyjne rurowe rozgałęźne, prze-
wody metalowe, przewody metalowe do instalacji wenty-
lacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody sprężonego 
powietrza, armatura metalowa do przewodów sprężonego 
powietrza, metalowe przewody wodociągowe, śruby me-
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talowe do łączenia przewodów, taśma stalowa, taśmy me-
talowe do związywania, taśmy żelazne, uszczelki metalowe, 
wiązadła metalowe, zaciski [klamry] metalowe, zaciski meta-
lowe do rur i kabli, zamki obrotowe do okien metalowe, za-
mocowania rur metalowe, zawory metalowe, zawory do rur 
drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, 
złączki rur metalowe, 19 boazeria niemetalowa, bramy nie-
metalowe, ciśnieniowe przewody niemetalowe, niemeta-
lowe rury drenażowe, niemetalowe kształtki rurowe, drzwi 
niemetalowe, futryny drzwiowe i ościeżnice niemetalowe, 
ramy okienne niemetalowe, okna niemetalowe, podłogi nie-
metalowe, rynny i rury spustowe niemetalowe, profile nie-
metalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla 
budownictwa, palisady niemetalowe, obrzeża niemetalowe, 
podsufitki, deski budowlane, obudowy do kominków, prze-
dłużacze kominowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, 
kształtowniki niemetalowe, posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, przewody ciśnieniowe niemetalowe, belki nieme-
talowe, płyty budowlane niemetalowe, budowlane materiały 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje pokryć dachowych, drenażowe rury niemetalowe, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kształt-
ki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, listwy niemetalowe, 
materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, 
ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okiennice nieme-
talowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia 
dachowe niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, 
podpory niemetalowe, profile niemetalowe do gzymsów, 
rury wodociągowe niemetalowe, rynny (dachowe -) nieme-
talowe, wodociągowe zawory niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych, wykończeniowe elementy dachów, nieme-
talowe, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe 
i nie z tworzyw sztucznych, 35 prowadzenie sklepów i hur-
towni z materiałami chemicznymi, budowlanymi i wyrobami 
z tworzyw sztucznych (usługi zarządzania), dystrybucja mate-
riałów reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów towa-
rów, promowanie sprzedaży, badanie rynku, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, oferowanie 
w mediach produktów dla detalicznego handlu, handlowe 
wyceny, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, outsourcing, pokazy towarów, usługi 
porównywania cen, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzie-
lania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 517308 (220) 2020 08 20
(731) BROWAR PONIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Busko-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR PONIDZIE

(531) 02.01.12, 19.07.01, 18.03.21, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angiel-
skiego], Barley Wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodo-
wa, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie 
piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], mineralizowane piwa, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa 
o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bez-
alkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo 
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo 
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [ro-
dzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający 
się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, na-
poje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje 
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające.

(210) 517309 (220) 2020 08 20
(731) BROWAR PONIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Busko-Zdrój

(540) (znak słowny)
(540) BROWAR PONIDZIE
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające.

(210) 517480 (220) 2020 08 25
(731) ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART TOWEL

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 24 ręczniki i ścierki z bambusa, tkaniny z bam-
busa i z alg morskich, tkaniny bawełniane, bielizna domowa, 
bielizna pościelowa, bielizna stołowa, obrusy, poszewki, po-
szwy, pościel, tkaniny na pościel, ręczniki, serwety, serwetki, 
ścierki, narzuty trykotowe, zasłony.

(210) 517502 (220) 2020 08 25
(731) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.15, 03.15.99, 03.11.23, 03.11.24, 03.11.25
(510), (511) 8 nożyczki, 16 afisze, plakaty, biurowe aktówki 
na dokumenty, akwarele, artykuły biurowe, atrament, biu-
letyny informacyjne, bloki rysunkowe, bloki techniczne, 
broszury, cyrkle kreślarskie, dozowniki taśmy przylepnej, 
ekierki do rysowania, etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, grafi-
ty do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne 
niż do gier, karty pocztowe, kasetki na biurko na materiały 
biurowe, katalogi, klipsy do papieru, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do piór 
i długopisów, koperty, korektory w płynie, korektory w ta-
śmie, kreda do pisania, książki, linijki rysownicze, maszyn-
ki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki [notesy], 
obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki na grafit 
[ołówki automatyczne|, papier, papier do pisania [listowy], 
papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], 
pastele [kredki], pędzle, pinezki, pióra i długopisy, pióra 
kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podstawki 
do długopisów i ołówków, pojemniki na ołówki, przybo-
ry szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, 
pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolne-
go, pudelka z papieru lub kartonu, rysunki, segregatory 
na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, stalówki, 
szyldy z papieru lub z kartonu, taśma klejąca, taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], temperówki do ołówków, elektryczne lub 
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
wieczne pióra, wkłady atramentowe, wyroby przezna-
czone do wymazywania, zakładki do książek, zakładki 
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, 
zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe.

(210) 517595 (220) 2020 08 28
(731) BYCKIEWICZ KRZYSZTOF OMEGA, Elbląg
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.05.21, 28.07.99, 29.01.13
(510), (511) 19 okna i drzwi niemetalowe, żaluzje, 20 rolety 
okienne, osprzęt niemetalowy do okien, poziome żaluzje 
wewnętrzne.

(210) 517608 (220) 2020 08 30
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez ZESPÓŁ 

SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA 
W ZAKOPANEM, Zakopane

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. A. 
KENARA W ZAKOPANEM

(531) 04.03.05, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi szkół, szkolenia edukacyjne, szkolenie 
zaawansowane, organizacja szkoleń, wyznaczanie standar-
dów szkoleń, szkolenie i instruktaż, organizowanie progra-
mów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na poziomie szkoły średniej, usługi informacyjne dotyczące 
szkół, nauczanie w szkołach średnich, organizowanie progra-
mów szkolenia młodzieży, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie szkoleń, 
kształcenia i nauczania, usługi doradcze w zakresie szkoleń, 
usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne 
w zakresie szkół średnich, usługi w zakresie zapewniania kur-
sów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kursów 
w szkołach dziennych dla dorosłych.

(210) 517657 (220) 2020 08 31
(731) ŻEREBIEC PAWEŁ, Sandomierz
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Nauki Centrum Nauki i Języków Obcych, Strefa 

Edukacji, Rekreacji i Rozwoju, Strefa Dziecka, Strefa 
Siły i Mocy, Strefa Zdrowia i Urody, Paweł Żerebiec

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, admi-
nistrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, admini-
strowanie [organizacja] działalnością kulturalną, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, imprezy kulturalne, im-
prezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypo-
czynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, infor-
macje o rekreacji, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, or-
ganizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez roz-
rywkowych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja 
webinariów, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych do-
tyczących stylu i mody, organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i urządzanie wystaw 
w celach rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, 
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez tanecz-
nych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organi-
zowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie 
prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie przedsta-
wień, organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki wizual-
nej i muzycznej, organizowanie spektakli rozrywkowych, orga-
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nizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, or-
ganizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie tur-
niejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
ośrodki rozrywkowe, planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], planowanie pokazów filmów, pokazy filmów kine-
matograficznych, pokazy filmów wideo, pokazy filmowe, pre-
zentacja filmów, prezentacja filmów w celach instruktażo-
wych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez 
rozrywkowych, przedstawianie filmów, przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, rozrywka, rozrywka filmowa, rozrywka interaktywna, 
rozrywka z udziałem muzyki, sport i fitness, świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych 
za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług rozryw-
kowych za pośrednictwem taśm audio, świadczenie usług 
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, świadczenie usług 
w dziedzinie rekreacji, szkolenia ruchowe dla dzieci, zapewnia-
nie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zaję-
cia sportowe i kulturalne, zapewnianie atrakcji odwiedzającym 
w celach rozrywkowych, zapewnianie atrakcji odwiedzającym 
w celach kulturalnych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, 
usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie rekreacji, 
usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, usługi w zakre-
sie rozrywki popularnej, usługi w zakresie rozrywki muzycznej 
animowanej, usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kul-
turalne, usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie kultury, usługi 
rozrywkowe w formie wideo, usługi rozrywkowe w postaci 
filmów, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi roz-
rywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe, 
usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozryw-
kowe obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe świad-
czone dla dzieci, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
rozrywkowych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne dla osób 
starszych, usługi rozrywkowe dopasowywania użytkowników 
z nagraniami audio i wideo, usługi informacji o rozrywce, usłu-
gi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi informacyjne i do-
radcze dotyczące rozrywki, usługi gier, usługi informacji o re-
kreacji, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierow-
nictwa i personelu, usługi doradztwa dotyczące opracowy-
wania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkolenio-
we, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne i szko-
leniowe w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne i szkolenio-
we związane z grami, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń 
biznesowych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami za-
wodowymi, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprze-
dażowym, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi eduka-
cyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii 
żywności, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynie-
rów, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkole-
niowych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pra-
cowników, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej 
do celów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia 
warsztatów szkoleniowych, usługi szkół wyższych w zakresie 
szkoleń inżynieryjnych, usługi szkoleń pracowników związane 
z nowoczesną technologią biurową, usługi szkolenia dla per-
sonelu, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detaliczne-
go, usługi szkolenia nianiek, usługi szkolenia personelu, usługi 
szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia pielę-
gniarek i pielęgniarzy, usługi szkolenia w dziedzinie zarządza-

nia, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biz-
nesu, usługi szkoleniowe dla inżynierów dźwięku, usługi szko-
leniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, 
usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe dla pie-
lęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, usługi szkoleniowe 
dla techników kinowych, usługi szkoleniowe dotyczące pro-
jektowania, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, usługi szkole-
niowe dotyczące instalacji systemów testujących sterowanych 
komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, 
zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, zapewnia-
nie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie szkoleń, 
kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń dotyczących hi-
gieny w zakresie branży kateringowej, zapewnianie szkoleń 
doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie semi-
nariów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkolenio-
wych na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów 
szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie 
kursów szkolenia ustawicznego, zapewnianie kursów szkole-
niowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych na te-
mat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkole-
niowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie za-
rządzania technologią informacyjną, zapewnianie kursów 
szkoleniowych w zakresie sportu, zapewnianie kursów szkole-
niowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów 
szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem cza-
sem, wyznaczanie standardów szkoleń, wypożyczanie mate-
riałów szkoleniowych, wynajmowanie nagranych szkoleń, 
warsztaty w celach szkoleniowych, usługi w zakresie zapew-
niania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania 
szkoleń z zakresu używania komputerów, usługi w zakresie 
szkoleń inżynieryjnych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń 
z zakresu używania klawiatur komputerowych, usługi w zakre-
sie szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkoleń komputero-
wych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w za-
kresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie szkoleń handlo-
wych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów 
szkoleniowych, usługi szkoleniowe związane z konserwacją 
pojazdów, usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, 
usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów, usługi 
szkoleniowe związane z konserwacją komputerów, usługi 
szkoleniowe związane z komputerami, usługi szkoleniowe 
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi szkoleniowe 
związane ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe związa-
ne z przetwarzaniem danych, usługi szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe wspomaga-
ne komputerowo, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi 
sprzętu gaśniczego, usługi szkoleniowe w zakresie systemów 
komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży dla 
detalistów, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szko-
leniowe w zakresie jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakre-
sie produkcji, usługi szkoleniowe w zakresie wspomaganego 
komputerowo projektowania inżynieryjnego, usługi szkole-
niowe w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe w zakresie lo-
gistyki, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogra-
mowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie do-
radztwa do spraw zarządzania, usługi szkoleniowe w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe w zakresie ob-
sługi wspomaganych komputerowo systemów inżynieryj-
nych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowy-
wania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi szko-
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leniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usłu-
gi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi 
szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe 
dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe doty-
czące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe 
dotyczące testowania wspomaganego komputerowo, usługi 
szkoleniowe dotyczące naprawy systemów testujących stero-
wanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe doty-
czące projektowania wspomaganego komputerowo, usługi 
szkoleniowe dotyczące przesyłania danych, usługi szkolenio-
we dotyczące instalacji komputerów, usługi szkoleniowe doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkole-
niowe dotyczące wspomaganego komputerowo wytwarza-
nia, usługi szkoleniowe dotyczące konserwacji systemów te-
stujących sterowanych komputerowo, szkolenie zaawansowa-
ne, szkolenie związane z karierą zawodową, trening osobisty 
[szkolenie], udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych 
ludzi, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostęp-
nianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udo-
stępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygo-
towujących do wykonywania określonych zawodów, udo-
stępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygo-
towujących do zatrudnienia, udzielanie informacji i przygoto-
wywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szko-
leniami, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi do-
radcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w za-
kresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputero-
wych, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie w za-
kresie napraw komputerów, szkolenie w zakresie pisania pro-
gramów komputerowych, szkolenie w zakresie podatków, 
szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie użytkowania i ob-
sługi procesorów danych, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyj-
nych, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie w za-
kresie żywienia [nie medyczne], szkolenie z zakresu sprzedaży, 
szkolenie sportowe, szkolenie w oparciu o komputery, szkole-
nie w zakresie administracji, szkolenie w zakresie diety [nie me-
dyczne], szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w zakresie in-
stalowania komputerów, szkolenia związane ze sprzętem 
komputerowym, szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętno-
ści rodzicielskich, szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie 
i coaching w dziedzinie przemówień politycznych, szkolenie 
i instruktaż, szkolenie personelu w zakresie umiejętności zwią-
zanych z systemami biurowymi, szkolenie personelu w zakre-
sie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu, szkole-
nie personelu zajmującego się finansami, szkolenia z zakresu 
public relations, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, 
szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwa-
rzaniem danych, szkolenia związane z technikami przetwarza-
nia danych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkole-
nia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie sprawności fizycz-
nej, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia 
w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia w zakresie 
technik komputerowych, szkolenia w zakresie technologii ko-
munikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności bizneso-
wych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fi-
zycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia 
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie moż-
liwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie odżywiania, szkole-
nia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia sportowe, szkolenia 
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia w dziedzinie 

biznesu, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkole-
nia personelu, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów do-
tyczących szkoleń, publikowanie dokumentów z dziedziny 
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, szkole-
nia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie kursów 
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń 
administracyjnych, prowadzenie kursów szkoleniowych na te-
mat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kur-
sów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadze-
nie seminariów szkoleniowych, organizowanie kursów szkole-
niowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicz-
nych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, orga-
nizowanie programów szkoleniowych, organizowanie progra-
mów szkolenia młodzieży, organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń 
handlowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizo-
wanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, orga-
nizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i tech-
nologii informacyjnej, organizacja i przeprowadzanie semina-
riów szkoleniowych, organizacja szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie 
komputerowych kursów szkoleniowych, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie fi-
nansów, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkole-
niowe w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkolenio-
we w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z obsługą klien-
ta, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szko-
lenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, informacje doty-
czące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kursy szkoleniowe, kur-
sy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery 
zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy 
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkolenio-
we dotyczące zajęć sportowych, kursy językowe, edukacja ję-
zykowa, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, na-
uczanie wyrównawcze w zakresie języka, organizacja kursów 
językowych, organizowanie indywidualnej nauki języków, 
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, tłu-
maczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenie 
ustne [język], usługi edukacyjne w zakresie przekazywania 
metod nauczania języków, usługi edukacyjne w zakresie języ-
ków, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usłu-
gi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi na-
uczania języka angielskiego, usługi nauki języka obcego, usłu-
gi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakre-
sie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków 
obcych, zapewnianie kursów językowych.

(210) 517680 (220) 2020 08 31
(731) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
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(540) X-DOUBLE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samo-
chodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków 
dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdesz-
czowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków 
dziecięcych, rowerki dziecięce, rowerki biegowe, przyczepki 
do wózków dziecięcych.

(210) 517688 (220) 2020 08 31
(731) SHOCKWORK GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shockwork Games

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pobieralne gry komputerowe, oprogramowa-
nie gier, oprogramowanie gier komputerowych rozrywko-
wych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pro-
gramy gier komputerowych do pobierania, gry wideo [gry 
komputerowe] w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku 
[oprogramowanie komputerowe], nagrane płyty kompak-
towe zawierające gry, 28 gry, gry elektroniczne, przenośne 
[podręczne] aparaty do gier wideo, przenośne [podręczne] 
gry komputerowe, elektroniczne gry planszowe, gry karcia-
ne, gry fabularne, figurki do zabawy, zabawki, 41 udostęp-
nianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają do-
stęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie gry 
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry 
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, gry in-
ternetowe [nie do pobrania].

(210) 517693 (220) 2020 08 31
(731) INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK - IM PAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RCIN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 serwery w chmurze, oprogramowanie serwe-
rów w chmurze, urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 
e-booki, 16 publikacje edukacyjne, publikacje naukowe, pu-
blikacje periodyczne drukowane, podręczniki pomocnicze 
do nauki, biuletyny informacyjne, katalogi, pióra i długopisy 

nadruki, mapy, czasopisma [periodyki], 24 tekstylia, tkaniny, 
25 koszulki z nadrukami, 35 archiwizacja dokumentów lub 
taśm magnetycznych [usługi biurowe], usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, reklama i marketing, 
38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów prze-
chowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdal-
nego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania 
dokumentów, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwię-
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 39 maga-
zynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 usługi archi-
wów bibliotecznych, elektroniczne usługi biblioteczne ma-
jące na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym 
informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio 
i/lub wideo, udostępnianie podręcznych księgozbiorów lite-
ratury i archiwów dokumentacyjnych, nauczanie, edukacja, 
sympozja związane z edukacją, organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], edukacja w dziedzinie przetwarzania 
danych, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, wydawanie biuletynów, wy-
dawanie audiobooków, 42 elektroniczne przechowywanie 
plików i dokumenty, usługi projektowe związane z publika-
cją dokumentów, usługi elektronicznego przechowywania 
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych da-
nych elektronicznych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych 
w chmurze, usługi w zakresie badań matematycznych, bada-
nia naukowe, usługi naukowe i technologiczne, 45 licencjo-
nowanie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie 
materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], zarządzanie prawami 
autorskimi, doradztwo związane z ochroną praw autorskich.

(210) 517695 (220) 2020 08 31
(731) SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE 

MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) MANITECH
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, bu-
dowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, ma-
szyny budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny 
budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, 
maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe 
[przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze 
do kultywacji, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze 
do nawożenia, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], 
maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze 
do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plo-
nów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rolnicze 
w postaci przyczep, maszyny rolnicze do przycinania tra-
wy, maszyny 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] 
rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze 
do użytku w rolnictwie, maszyny do robót ziemnych rów-
niarki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki [maszyny 
do robót ziemnych], maszyny do robót przy fundamen-
tach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki [ma-
szyny do robót ziemnych], koparki (czerparki) [maszyny 
do robót ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów 
transportowych, maszyny ogrodnicze, kafary [maszyny], 
rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydobywcze, świdry 
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[maszyny], maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, 
wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące, pogłębiacze 
[maszyny], transportery [maszyny], siewniki [maszyny], ma-
szyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne sepa-
ratory [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, ma-
szyny umieszczające beton, koparki (czerparki) [maszyny], 
maszyny do mieszania, maszyny do rozprowadzania, narzę-
dzia ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki będące maszy-
nami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi maszy-
nami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszyny], 
ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe 
[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, ma-
szyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, ma-
szyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny 
do cięcia trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny 
do cięcia drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowar-
ki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], 
podnośniki [urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podno-
śniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podno-
śniki platformowe, podnośniki do ładunków, podnośniki 
mechaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane 
podnośniki [maszyny], podnośniki do użytku z pojazdami, 
elektryczne podnośniki do przemieszczania, parkowania 
i przechowywania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi 
załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wycią-
gi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki widłowe], mobilne wózki 
widłowe, wózki widłowe mogące poruszać się po każdym 
terenie, ciągniki, ciągniki siodłowe, traktory, ciągniki, ciągni-
ki do celów rolniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągni-
ki drogowe do ciągnięcia naczep, mobilne wózki widłowe, 
taczki, taczki ręczne, podnośniki widłowe, podnośniki wi-
dłowe i ich części konstrukcyjne.

(210) 517697 (220) 2020 09 01
(731) MAESTRIA DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi klinik dentystycznych, usługi stomato-
logiczne, usługi dentystyczne, implantologiczne, protetycz-
ne, chirurgiczne, ortodontyczne.

(210) 517703 (220) 2020 08 31
(731) WIELGAT PIOTR, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) inTech MET SKUPIENI NA KRAWĘDZI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 obrabiarki do metalu, obrabiarki do frezowa-
nia, obrabiarki do szlifowania, frezarki do obróbki metalu, na-
rzędzia skrawające.

(210) 517717 (220) 2020 08 31
(731) LENA - NGUYEN THI HUONG, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTN

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież mę-
ska, odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 517752 (220) 2020 09 02
(731) Fanvil Technology Co.,LTD., Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Linkvil

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 rury głosowe, słuchawki telefoniczne, urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, telefony, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, wideofony, telefony bezprzewodowe, 
walkie-talkie, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk.

(210) 517790 (220) 2020 09 01
(731) DUTKIEWICZ JANINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 THE TIMES DOG

(531) 17.01.02, 25.01.05, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligator-
skie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z two-
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rzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma 
dla zwierząt, słód, 35 reklama, zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, pra-
ce biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 517815 (220) 2020 09 04
(731) KNEBEL ARTUR PLATYNOWE DOMY, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATYNOWE DOMY

(531) 26.01.03, 26.02.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nie-
ruchomością, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 usługi porządko-
wania domów [sprzątanie], czyszczenie budynków od we-
wnątrz i zewnątrz, usługi instalacyjne, naprawy i konserwa-
cja, remontowanie nieruchomości, remontowanie mieszkań.

(210) 517837 (220) 2020 09 03
(731) RED SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR CROSSFIX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia, t-shirty, bluzy, 
spodnie, 35 sprzedaż, prowadzenie sklepów i hurtowni 
z odzieżą.

(210) 517850 (220) 2020 09 03
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)

(540) Bakoma kefir naturalny PROSTY SKŁAD Oryginalny, 
orzeźwiajacy smak.

(531) 19.03.01, 19.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne w szczególności kefir 
i ich zamienniki.

(210) 517857 (220) 2020 09 03
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma JOGURT naturalny gęsty PROSTY SKŁAD 

Oryginalny, od lat nie zmieniliśmy receptury. idealny 
do kuchni

(531) 19.03.01, 19.01.08, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne w szczególności jogurt 
i ich zamienniki.

(210) 517875 (220) 2020 09 05
(731) WOJTACHNIO PATRYK UI POLSKA,  

Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UI Cloud

(531) 26.13.25, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nośniki informacji [kodowane lub magne-
tyczne], pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pa-
mięci komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, 
komputerowe programy operacyjne, komputerowe pro-
gramy użytkowe do zarządzania plikami, oprogramowanie 
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, programy kom-
puterowe, programy komputerowe do celów edukacji, pro-
gramy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, 
programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku 
i wideo, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania 
do przesyłania pocztą tradycyjną, serwery do hostingu 
www, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, kompilacja informacji do komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kompu-
terowych baz danych, kompilacja komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, tworzenie komputerowych baz danych, systema-
tyzowanie danych w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, usługi 
w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez 
dostęp do komputerowych baz danych, zestawianie da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, kompilacja informacji statystycznych, 
przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji bizne-
sowych i handlowych, kompilacja modeli statystycznych 
w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki ryn-
ku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie zapew-
niania dostępu do komputerowych baz danych, wynajem 
czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnia-
nie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, 
zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, za-
pewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputero-
wych baz danych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem przedpłaconych kart telefonicznych, teleko-
munikacyjne usługi dostępowe, usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi telekomunikacyjne, usługi telefoniczne i te-
lekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi teleko-
munikacyjne, mianowicie usługi ISDN [sieci cyfrowej usług 
zintegrowanych], usługi telekomunikacyjne do pozyskiwa-
nia informacji z banków danych, usługi telekomunikacyjne 
pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunika-
cyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunika-
cyjne dla pasażerów samolotów, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi tele-
komunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi 
telekomunikacyjne, mianowicie przechwytywanie nie-
chcianych rozmów telefonicznych od telemarketerów i za-
pobieganie im, usługi telekomunikacyjne świadczone 
w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjne z wykorzy-
staniem radiowych sieci komórkowych, usługi telekomuni-
kacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi teleko-
munikacyjne związane z transmisją informacji faksem, usłu-

gi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, usługi teleko-
munikacyjne w zakresie składu tekstu, usługi telekomunika-
cyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci 
światłowodowej, usługi telekomunikacyjne za pośrednic-
twem satelity, usługi transmisji elektronicznej i telekomuni-
kacyjnej, usługi transmisji danych przez sieci telekomunika-
cyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi tele-
komunikacyjne świadczone przez Internet, Intranet i extra-
net, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, usługi trasowania i podłą-
czania do sieci telekomunikacyjnej, usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie on-line, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi 
na życzenie, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi 
telekomunikacyjne], 41 informacje dotyczące rozrywki 
w postaci gier komputerowych udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci komu-
nikacyjnej, usługi w zakresie gier elektronicznych dostar-
czanych z komputerowych baz danych lub za pośrednic-
twem Internetu, obsługa salonów gier [sale], 42 hosting 
komputerowych baz danych, doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów komputero-
wych baz danych, doradztwo w zakresie komputerowych 
programów baz danych, opracowywanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, projektowanie i opracowy-
wanie programów komputerowych baz danych, projekto-
wanie komputerowych baz danych, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, 
projektowanie oprogramowania komputerowych baz da-
nych, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych 
baz danych, kompilacja informacji naukowych, kompilacja 
informacji dotyczących środowiska, kompilacja informacji 
dotyczących warunków środowiskowych, kompilacja infor-
macji związanych z systemami informacyjnymi, kompilacja 
informacji toksykologicznych, kompilacja informacji zwią-
zanych z technologią informacyjną, doradztwo specjali-
styczne związane z programowaniem komputerowym, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu 
telekomunikacyjnego, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], usługi projektowe związa-
ne z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów 
do przetwarzania informacji, usługi badawczo-rozwojowe 
dotyczące sprzętu komputerowego, badania i doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsulta-
cje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu kom-
puterowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, naukowe usługi programowania 
komputerów, usługi doradcze dotyczące programowania 
komputerów, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
programowania komputerów, usługi inżynieryjne w zakre-
sie programowania komputerowego, usługi konsultacyjne 
w zakresie programowania komputerów, usługi programo-
wania komputerów w celu analizowania i raportowania 
handlowego, usługi programowania komputerowego 
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do magazynowania danych, usługi programowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektro-
nicznych, usługi programowania w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi w dziedzinie programowania 
komputerów, usługi w zakresie projektowania i programo-
wania komputerów, aktualizacja i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, aktualizacja i konserwacja opro-
gramowania i programów komputerowych, doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo związane z konserwa-
cją oprogramowania komputerowego, instalacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, instalacja i kon-
serwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, insta-
lacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, kon-
serwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla 
systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i aktu-
alizowanie oprogramowania bazy danych, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyj-
nych, konserwacja oprogramowania komputerowego, kon-
serwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu 
elektronicznego, konserwacja oprogramowania do prze-
twarzania danych, konserwacja oprogramowania do syste-
mów łączności, konserwacja programów komputerowych, 
naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja 
systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
opracowywanie i konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego do baz danych, programowanie kompu-
terów i konserwacja programów komputerowych, projek-
towanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, konser-
wacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi pro-
jektowania, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, hosting apli-
kacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting 
blogów, hosting aplikacji multimedialnych, hosting eduka-
cyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicznych 
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania 
towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pa-
mięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury 
sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowa-
dzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sie-
ciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów wymiany 
treści on-line, hosting mobilnych stron internetowych, ho-
sting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich, 
hosting obiektów on-line do prowadzenia dyskusji interak-
tywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządza-
niu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, ho-
sting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting plat-
form przeznaczonych do handlu elektronicznego przez In-
ternet, hosting platform transakcyjnych w Internecie, ho-
sting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting 
portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej 
na potrzeby stron internetowych, hosting przestrzeni pa-

mięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfro-
wych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, ho-
sting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting ser-
werów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli do-
stępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], ho-
sting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i infor-
macji, hosting spersonalizowanych stron internetowych, 
hosting stron internetowych w Internecie, hosting stron 
internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci 
komputerowej, hosting stron komputerowych (interneto-
wych) na rzecz osób trzecich, hosting strony internetowej 
w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów 
cyfrowych, hosting treści cyfrowych, hosting strony inter-
netowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, mianowicie 
dzienników i blogów on-line, hosting treści cyfrowych 
w Internecie, hosting treści multimedialnych dla osób trze-
cich, hosting videocastów, interaktywne usługi hostingo-
we umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie 
się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, tworzenie, 
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi dostawcy 
hostingu prywatnego „w chmurze”, usługi dostawcy ho-
stingu publicznego „w chmurze”, usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], 
mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputero-
wego na rzecz osób trzecich, utrzymanie witryn interneto-
wych i hosting on-line obiektów sieciowych na rzecz osób 
trzecich, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach 
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi 
w zakresie hostingu stron internetowych, chmura oblicze-
niowa, administracja serwerami pocztowymi, administracja 
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sie-
ciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci 
systemów komputerowych, aktualizowanie stron interne-
towych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy 
systemów komputerowych, badania dotyczące przetwa-
rzania danych, badania dotyczące technologii telekomuni-
kacyjnych, badania dotyczące technik telekomunikacyj-
nych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakre-
sie efektywności systemów komputerowych, badania przy 
użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności syste-
mów komputerowych, badania w dziedzinie sztucznej in-
teligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, 
badania technologiczne dotyczące komputerów, projekto-
wanie i opracowywanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania 
danych, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bez-
przewodowej transmisji danych, projektowanie i opraco-
wywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewo-
dowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetla-
nia danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opra-
cowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznych baz danych, projektowanie komputerów i opro-
gramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczo-
ści handlowej, projektowanie systemów magazynowania 
danych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interne-
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towych, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozo-
wania problemów z elektroniką użytkową, przygotowywa-
nie programów komputerowych do przetwarzania danych, 
tworzenie cyfrowych znaków wodnych, 44 kompilacja in-
formacji dotyczących ptaków, 45 kompilacja informacji 
prawnych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, 
rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników 
w globalnej sieci komputerowej, rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kom-
puterowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen, 
usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi w zakresie 
rejestracji nazw domen, wynajem nazw domen interneto-
wych, usługi w zakresie rejestracji serwerów wirtualnych, 
kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych, prze-
noszenie praw do domen internetowych, informacja o po-
wyższych usługach.

(210) 517903 (220) 2020 09 07
(731) POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PKP Mobility
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial-
ne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, urządzenia mierzące, wykrywające, mo-
nitorujące i kontrolujące, stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, urządzenia do ładowania, parkometry, apli-
kacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowa-
nia samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, elektroniczne 
automaty do wydawania biletów parkingowych, mechani-
zmy na monety do bram na parkingach samochodowych, 
urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania 
samochodów, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kine-
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, kontrolne, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łącz-
ności bezprzewodowej, komputery, monitory, drukarki, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki optyczne, 
interfejsy, sprzęt do przetwarzania danych, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, 
maski ochronne, ochronne nakrycia głowy zapobiegające 
wypadkom lub urazom, kaski dla rowerzystów, zamki ro-
werowe (elektryczne), artykuły optyczne do uprawiania 
sportu, okulary dla rowerzystów, prędkościomierze rowe-
rowe, urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
komponenty elektryczne i elektroniczne, przemienniki  
[inwertery], panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne, ka-
librowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, falowniki 
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory ener-
gii fotowoltaicznej, 39 usługi carsharingu, usługi bikesharin-
gu, wypożyczanie środków transportu, usługi parkingowe, 
wynajem, rezerwacja i udostępnianie pojazdów, parkin-
gów oraz miejsc parkingowych dla pojazdów, parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie in-
formacji na temat miejsc parkingowych dla pojazdów oraz 
usług parkowania pojazdów, usługi nawigacji: ustalanie po-
łożenia, wytyczanie trasy, usługi lokalizacyjne, usługi trans-

portowe, usługi organizowania podróży, usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie transportu, podróży i nawigacji, 
parkowania.

(210) 517904 (220) 2020 09 04
(731) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) Dawtona drugie śniadanie
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
przetwory owocowo-warzywne, musy owocowe, musy 
warzywne, musy owocowo-warzywne, musy owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne z dodatkiem zbóż, musy 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z dodatkiem jo-
gurtu, przeciery warzywne, miąższ owoców, mrożone owo-
ce, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce w pusz-
kach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, 
przekąski na bazie owoców, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, ba-
tony spożywcze na bazie orzechów, napoje przyrządzone 
z mleka lub zawierające mleko, jogurty, jogurty smakowe, 
jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków zbo-
żowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub 
na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owoco-
we, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, 
muesli, kawy, owoców, przekąski na bazie mleka, przetwory 
warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-wa-
rzywne, dżemy, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne, 
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa 
suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula 
konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka konserwo-
wa, groszek konserwowy, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do ce-
lów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar  
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzy-
nowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne, 
zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy 
z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, zupy (skład-
niki do sporządzania -), kapusta kwaszona, kiszone warzywa, 
kiszone warzywa, [kimchi], korniszony, korniszony z jarzyna-
mi w occie, sałatki warzywne, skórki owocowe, oleje roślin-
ne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe 
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania skła-
dające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych 
jajek i bulionu [oden], batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, na-
poje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje 
na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku o róż-
nych smakach do przyrządzania napojów, napoje na bazie 
mleka kokosowego, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, 
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mle-
ka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, 
napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje 
na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi sto-
sowane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na ba-
zie mleka z niską zawartością tłuszczu, 30 musy owocowe 
(sosy), przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy 
na bazie mąki, musy, dania gotowe suche lub w płynie, za-
wierające głównie przeciery owocowe lub warzywne, prze-
twory spożywcze na bazie ziaren, batony czekoladowe, ba-
tony zbożowe, batony lodowe, batony gotowe do spożycia 
na bazie czekolady, batony z orzechów w karmelu, batony 
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, 
słodycze zawierające owoce, pudding z kaszy manny, zboża 
przetworzone, przyprawy, marynaty zawierające przyprawy, 
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przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy (przyprawy), sosy 
sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe 
(sosy), keczup, musztarda, ocet, pesto [sos], relish - sos przy-
prawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konser-
wowane [przyprawy], mąka z roślin strączkowych do celów 
spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, 
potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), syrop 
kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, musy, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
gotowe dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, dania go-
towe zawierające makaron, przetwory spożywcze na ba-
zie ziaren, słodycze czekoladowe, słodycze lodowe, dropsy 
owocowe [słodycze], słodycze lodowe w postaci lizaków, 
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lody, lody owo-
cowe, sorbety, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje 
mrożone na bazie kawy, czekolady i/lub kakao, napoje z lo-
dów, napoje czekoladowe z mlekiem, gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje 
gazowane na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje spo-
rządzone z herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, przetwory spożywcze na bazie sło-
du, 32 woda, smakowa woda mineralna, napoje izotoniczne, 
napoje orzeźwiające, napoje owocowe i soki owocowe, soki 
warzywne [napoje], napoje półmrożone, sorbety [napoje].

(210) 517909 (220) 2020 09 03
(731) ŁUCZAK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

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

(531) 26.07.03, 26.07.25
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna osobista, bieli-
zna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, body jako bieli-
zna, bokserki, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, 
czepki kąpielowe, dzianina jako odzież, gorsety jako bielizna, 
gorsety jako bielizna damska, halki jako bielizna, halki, pół-
halki, kąpielówki, kombinezony, 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 wierzch-
nie jako odzież, opaski na głowę, pasy do przechowywania 
pieniędzy jako odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podko-
szulki 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, bie-
lizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bieli-
zna i odzież intymna, chustki na głowę, czapki jako nakrycia 
głowy, gorsety jako bielizna, halki jako bielizna, kombinezo-
ny, koszule, koszule sportowe, piżamy, płaszcze kąpielowe, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódnice, 
sukienki, szorty, szlafroki, t-shirty, spódnico-spodenki, stro-

je do judo, stroje kąpielowe, stroje plażowe, aby umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach 
detalicznych, w centrum handlowym, hipermarkecie, su-
permarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub 
środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony in-
ternetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, 
usługi w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opi-
nii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 517913 (220) 2020 09 04
(731) MARCINIAK MATYLDA, Duchnice
(540) (znak słowny)
(540) Kerashop
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sklepów de-
talicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi.

(210) 517914 (220) 2020 09 07
(731) GABRYSIAK ROBERT ELMEDICO, Helenowo
(540) (znak słowny)
(540) LymphaMedic
(510), (511) 10 urządzenia do drenażu limfatycznego, stoso-
wane w presoterapii domowej oraz klinicznej.

(210) 517917 (220) 2020 09 05
(731) KOCYGA SŁAWOMIR, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) CETRO
(510), (511) 30 tortille, quesadilla [tortilla z masy kukurydzia-
nej z serem], zawijana kanapka typu wrap, kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze, lody, miód, sól, pieprz, musztar-
da, ocet winny, sosy [przyprawy], przyprawy, sosy owocowe, 
pieprz, kakao, keczup, majonez, naleśniki, placki, kanapki, sor-
bety [lody], sosy sałatkowe, 43 oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 517923 (220) 2020 09 07
(731) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE ART STYLING
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów: szampony i od-
żywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylan-
tyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondulacji 
i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, 
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenio-
ne w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich 
i kosmetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, 
kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, opracowy-
wanie programów szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki,  
42 badania naukowe w dziedzinie kosmetyki, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornic-
two przemysłowe.

(210) 517927 (220) 2020 09 07
(731) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milaton PROFESSIONAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów: szampony i od-
żywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylan-
tyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondulacji 
i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, 
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenio-
ne w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich 
i kosmetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, 
kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, opracowy-
wanie programów szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki,  
42 badania naukowe w dziedzinie kosmetyki, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornic-
two przemysłowe.

(210) 517928 (220) 2020 09 07
(731) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEH BALANCE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów: szampony i od-
żywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylan-
tyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondulacji 
i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, 
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenio-

ne w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich 
i kosmetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, 
kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, opracowy-
wanie programów szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki,  
42 badania naukowe w dziedzinie kosmetyki, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornic-
two przemysłowe.

(210) 517931 (220) 2020 09 07
(731) PERSPEKTYWY PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.01.05
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy 
komputerowe, taśmy komputerowe, 16 albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], periodyki, gaze-
ty, druki, ilustrowane albumy, kalendarze, fotografie, książki, 
notatniki, notesy, karty pocztowe, prospekty, niezapisane pa-
pierowe taśmy komputerowe do zapisu programów, 35 ba-
dania opinii publicznej, badanie rynku, dystrybucja materia-
łów reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwa-
nie danych do -), systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowa-
nie tekstów reklamowych, reklamy prasowe (przygotowy-
wanie -), reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi impresariów 
w działalności artystycznej, 41 organizowanie kongresów 
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, publiko-
wanie książek, nauczanie, usługi szkół korespondencyjnych, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, produkcja filmów, publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe.

(210) 517944 (220) 2020 09 07
(731) CHABUKHYAN ZOYA PIEKARNIA KAUKAZ ALEN ZOYA 

CHABUKHYAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAUKAZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.03.18
(510), (511) 29 owoce przetworzone, warzywa przetworzo-
ne, przetworzone produkty mięsne, orzechy przetworzone, 
kompozycje owoców przetworzonych, 30 wyroby piekar-
nicze, solone wyroby piekarnicze, chrupiące pieczywo, pie-
czywa chrupkie, chleb, wyroby cukiernicze, 43 zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w ka-
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feteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udziela-
nie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usłu-
gi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usłu-
gi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne.

(210) 517953 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

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

(531) 08.01.13, 08.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, 
brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta [słodkie lub sło-
ne], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciastka, 
ciasto w proszku, ciasto francuskie, ciasto na ciastka, ciasto 
o przedłużonej trwałości, gotowe desery [wyroby cukier-
nicze], gofry, herbatniki, kruche ciastka, desery lodowe, lo-
dowe wyroby cukiernicze, opłatki, placki [ciasta], produkty 
żywnościowe z ciasta, słodkie bułki, tarty, torty, torty lodowe, 
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze o niskiej 
zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wy-
roby cukiernicze z czekolady, pieczone wyroby cukiernicze 
(wypieki), wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wy-
roby ciastkarskie czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, ka-
wiarnie, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi 
restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach.

(210) 517964 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 06.07.08, 06.07.25
(510), (511) 5  chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie 
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, 
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, 
chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej za-
wartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb 
sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z ro-
dzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie 
lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, cia-
steczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto 
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypie-
ki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wy-
robów cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
duński chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w buł-
kach, hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki, 
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka, 
lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszan-
ki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania 
mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia 
pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków 
i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa 
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące 
kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządza-
nia lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski 
z kukurydzy, przekąski na bazie mąki, przekąski składające się 
głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie 
drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], 
sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, 
tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, 
wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej za-
wartości węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyro-
by cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyro-
by cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, 
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby pie-
karnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami pie-
karniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
robami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnie, 
dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), restauracje 
samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów 
i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
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(210) 517965 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Familijna

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie 
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, 
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, 
chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej za-
wartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb 
sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z ro-
dzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie 
lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, cia-
steczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto 
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypie-
ki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wy-
robów cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
duński chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w buł-
kach, hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbat-
niki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche 
ciastka, desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lody, 
mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przy-
rządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki 
do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone 
torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożo-
ne wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady 
do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na ba-
zie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, 
pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne 
zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki 
do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich 
płatów, przekąski słodkie, przekąski z kukurydzy, przekąski 
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rur-
ki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, 
sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], 
spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, tor-
ty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cu-
kiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości 
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-
nicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukier-
nicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, pieczone wy-
roby cukiernicze (wypieki), wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, 
ciasteczka, wyroby ciastkarskie czekoladowe, wyroby piekar-
nicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze słone, 
wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, 
zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierni-

czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnie, dekorowanie ciast, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi 
restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach.

(210) 517971 (220) 2020 09 07
(731) TAXLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, fakturowanie, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, 
badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospo-
darczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm 
handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, sporządzanie wyciągów z konta, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, przygotowanie listy 
płac, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
36 usługi podatkowe i celne, agencje kredytowe, analizy 
finansowe, bankowość on-line, doradztwo w sprawach fi-
nansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w zakresie długów, faktoring, informacje finan-
sowe, inwestycje finansowe, notowania giełdowe, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi badań dotyczących finansów, zarządza-
nie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 
refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 517973 (220) 2020 09 08
(731) MACHALICA FRANCISZEK JWM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI KISZONKA
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(531) 19.03.01, 05.09.21, 05.09.22, 27.05.01
(510), (511) 29 kiszone warzywa [kimchi], warzywa przetwo-
rzone, przetworzone buraki, kapusta kwaszona, kapusta, prze-
tworzona, warzywa kapustne, przetworzone, pomidory kon-
serwowane, pomidory, przetworzone, przetworzona kapusta 
brukselska, bakłażany przetworzone, daktyle, przetworzone, 
kompozycje owoców przetworzonych, orzechy przetworzo-
ne, papryka, przetworzona, przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, kłącza przetwo-
rzone, przetworzone oliwki konserwowe, rośliny strączkowe 
przetworzone, jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby mię-
sne, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.

(210) 518008 (220) 2020 09 08
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) Zamek HERKULES
(510), (511) 6 metalowe zamki cylindryczne, metalowe zam-
ki do drzwi, metalowe zamki sprężynowe, zamki do pojaz-
dów metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki 
metalowe, zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki 
metalowe (nieelektryczne), zamki sprężynowe metalowe, 
metalowe mechanizmy zamykające, metalowe wkładki zam-
ka, metalowe obudowy do zamków, zamki i klucze, z metalu, 
nieelektryczne zamki wykonane z metali, zamki sprężynowe, 
9 metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], zamki mechanicz-
ne [elektryczne, metalowe], zamki metalowe [elektryczne], 
elektroniczne zamki do drzwi, elektryczne zamki do drzwi, 
niemetalowe zamki szyfrowe [elektryczne], zamki elektro-
niczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, zamki elek-
tryczne, zamki elektryczne do pojazdów, zamki mechanicz-
ne [elektryczne, niemetalowe], zamki z mechanicznym wy-
bieraniem kodu [elektryczne].

(210) 518019 (220) 2020 09 07
(731) SPINEK BEATA MONIKA BRANDCLINIC, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) UDOSKONALACZ
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
naturalne.

(210) 518024 (220) 2020 09 07
(731) KWAŚNIEWICZ TADEUSZ, KWAŚNIEWICZ 

MAGDALENA STUDIO PROJEKTOWO REALIZACYJNE 
MODUS SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modus studio projektowo realizacyjne

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 35 sprzedaż dla osób trzecich: gotowych pro-
jektów aranżacji wnętrz, gotowych projektów architekto-
nicznych, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
w zakresie małej architektury, usługi w zakresie projektowa-
nia budynków.

(210) 518057 (220) 2020 09 07
(731) WRÓBLEWSKA AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE WANDEX, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZAR4

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowa-
nia podczas klęsk żywiołowych, 19 budki dźwiękoszczelne, 
przenośne, niemetalowe, 43 zapewnianie obiektów i wypo-
sażenia kempingowego, domy turystyczne.

(210) 518124 (220) 2020 09 09
(731) PU JAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGIA TWORZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 wykonywanie robót budowlanych i wy-
dobywczych, budowa rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych, wznoszenie budynków mieszkalnych i prze-
mysłowych, układanie nawierzchni dróg, asfaltowanie po-
wierzchni, usługi nadzoru budowlanego, rekultywacja te-
renu, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego, budo-
wy dróg, autostrad, mostów, tuneli i różnych innych obiek-
tów inżynierii lądowej i wodnej, budowa dróg szynowych 
i kolei podziemnych, roboty drogowe, roboty instalacyjne 
dotyczące instalacji energetycznych, elektrycznych, wod-
no-kanalizacyjnych, teletechnicznych, klimatyzacyjnych, 
cieplnych i gazowych, wykonywanie prac remontowo-
-budowlanych, wykonywanie robót rozbiórkowych wraz 
z oczyszczaniem terenu i utylizacją pozyskanych z rozbiórki 
materiałów, tynkowanie, instalowanie elementów stolarki 
budowalnej, montaż oraz szklenie okien i drzwi, malowanie 
nawierzchni, eliminowanie zakłóceń w instalacjach elek-
trycznych i energetycznych, instalowanie i naprawa sprzętu 
ochrony przeciwpowodziowej i odgromowej, instalowanie 
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
i naprawa maszyn budowlanych, urządzeń elektrycznych 
i energetycznych, instalowanie i naprawa wind, instalo-
wanie i naprawa sprzętu komputerowego, konsultacje 
w zakresie budownictwa i energetyki, montaż rusztowań, 
murarstwo, budowa i naprawy linii wysokiego napięcia, na-
prawy podwodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie i ocieplanie 
budynków, wiercenie szybów i studni, wynajem pomp 
do drenażu, zamiatanie dróg.

(210) 518148 (220) 2020 09 11
(731) NAWRACAŁA JAROSŁAW ADREES, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ARTANDRUST.PL

(531) 27.05.01, 03.06.01, 03.06.05, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.15, 
26.01.18, 14.01.13

(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe materiały nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, meta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.

(210) 518149 (220) 2020 09 11
(731) EV PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUROVILLA
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści, publikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowa-
ne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingo-
wa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna nieru-
chomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji nierucho-
mości, analiza marketingowa nieruchomości, gromadzenie 
danych, transkrypcja danych, przetwarzanie danych, świad-
czenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwa-
rzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej 
sieci komputerowej, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, 36 wyceny nierucho-
mości dla roszczeń ubezpieczeniowych, odbieranie długów 
z tytułu wynajmu nieruchomości, finansowanie nierucho-
mości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi finan-
sowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, pożyczki pod zastaw nierucho-
mości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi 
finansowe w zakresie nieruchomości, organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi finansowe w za-
kresie zakupu nieruchomości, udzielanie gwarancji finanso-
wych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, inwesto-
wanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowa-
nie inwestycji w nieruchomości, usługi doradztwa inwe-
stycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi inwestowania 
w nieruchomości komercyjne, doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi w zakresie nieru-
chomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek 
nieruchomy, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń 
kredytowych, usługi kredytowania nieruchomości, kredy-
ty handlowe, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, 

organizowanie kredytów, ubezpieczenia kredytów, agencje 
kredytowe, biura kredytowe, konsultacje kredytowe, doradz-
two kredytowe, refinansowanie kredytów hipotecznych, 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wyceny 
finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], 
usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nie-
ruchomości), zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wy-
szukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 37 budowanie 
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, remont nie-
ruchomości, konserwacja nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące renowacji nieruchomości, konsultacje budowla-
ne, usługi budowlane i konstrukcyjne, 41 szkolenia w dzie-
dzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne za-
pewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi 
edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieru-
chomości, 42 oględziny nieruchomości, sporządzanie ra-
portów dotyczących planowania nieruchomości, planowa-
nie budowy nieruchomości, opracowywanie baz danych, 
utrzymywanie baz danych, usługi przechowywania danych 
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, trans-
fer danych dokumentowych z jednego formatu komputero-
wego na inny, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja danych elektronicznych, tworzenie 
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
witrynami internetowymi dla osób trzecich, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszu-
kiwania, 45 doradztwo prawne, badania prawne.

(210) 518153 (220) 2020 09 11
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONTE PORTUGAL Vinho Regional Tejo RED DRY 

WINE OF PORTUGAL

(531) 18.03.02, 26.04.09, 26.04.22, 05.03.13, 26.01.03, 26.01.15, 
24.03.07, 24.03.14, 25.01.09, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 
27.05.03, 27.05.13, 29.01.15

(510), (511) 33 wino, która spełnia wymogi określone w spe-
cyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego Tejo.
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(210) 518157 (220) 2020 09 10
(731) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gorlice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TGA PROFESSIONAL DECORATIVE SYSTEMS

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 2 farby emulsyjne do stosowania do wewnątrz, 
19 tynki ścienne, 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z nastę-
pującymi towarami: barwniki do farb i środki barwiące, listwy 
wykończeniowe z tworzyw sztucznych, szpachelki, skroba-
ki, pace, pędzle malarskie, wałki, rączki, tapety z tworzyw 
sztucznych, taśmy maskujące malarskie, farby wewnętrzne, 
tapety strukturalne, tynki dekoracyjne.

(210) 518158 (220) 2020 09 10
(731) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gorlice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA FEWATERM

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 barierki ochronne, barierki bezpieczeństwa, 
bramy i ogrodzenia metalowe, pokrycia dachów i systemy 
rynnowe metalowe, drzwi, ościeżnice, osprzęt do drzwi 
i okien - metalowe, konstrukcje metalowe, zbrojenia me-
talowe dla budownictwa, 19 beton i elementy budowlane 
z betonu, ceramika budowlana, wykładziny ścienne nieme-
talowe, okna, drzwi niemetalowe, stropy, sufity, konstrukcje 
niemetalowe, szalunki do betonu i zbrojenia dla budownic-
twa niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 35 informacji han-
dlowej o materiałach budowlanych, informacja handlowa 
o usługach projektowania budowlanego i budowlanych, 
organizowanie wystaw i targów handlowych i reklamo-
wych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu 
kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, edycja tekstów, rozpowszechnianie artykułów re-
klamowych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, 37 budownictwo lądowe i wodne, budowanie 
fabryk, magazynów, budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, rozbiórki budynków, blacharstwo, dekarstwo, 
murarstwo, tynkowanie, malowanie, instalowanie i naprawa 
pieców, izolowanie i uszczelnianie budynków, montaż kon-
strukcji, rusztowań, budowa dróg i układanie nawierzchni, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, telefonów, 
alarmów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiek-

tach budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanali-
zacyjnych, ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
chłodniczych, zamrażalniczych, rurociągów, hydrauliki, 
wyposażanie kuchni, biur, obiektów przemysłowych, insta-
lowanie, naprawy i konserwacja ich wyposażenia, budowa, 
naprawa sejfów i skarbców, organizowanie i koordynacja ro-
bót budowlanych, usługi inwestora zastępczego, nadzór bu-
dowlany, wypożyczanie sprzętu budowlanego, 38 przesyła-
nie danych, plików, tekstów, obrazów poprzez sieci teleinfor-
matyczne i komputerowe, udostępnianie danych w świato-
wej sieci komputerowej www, wypożyczanie czasu dostępu 
do światowej sieci komputerowej, 42 badania techniczne 
i ekspertyzy inżynierskie, doradztwo budowlane inwestycyj-
ne, ekspertyzy geologiczne, usługi geodezyjne, projektowa-
nie budowlane, sporządzanie dokumentacji technicznych, 
informowanie o projektach architektonicznych w Internecie.

(210) 518159 (220) 2020 09 11
(731) FXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fxl

(531) 24.17.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, apli-
kacje biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy, 
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórko-
we do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony 
komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), oprogramowanie dla księgowości, programy 
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i prze-
szukiwanie baz danych on-line, oprogramowanie kompute-
rowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji 
i danych, komputerowe (programy -) nagrane, komputerowe 
programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe 
do zarządzania plikami, komputerowe urządzenia do pro-
gramowania, oprogramowanie komputerowe [programy], 
pakiety programów, nagrane programy komputerowe, pro-
gramy do drukarek, programy do przetwarzania danych, pro-
gramy do magazynowania danych, programy i oprogramo-
wanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzysty-
wane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, 
programy komputerowe do pobrania, programy kompute-
rowe do przetwarzania danych, programy komputerowe 
dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe 
przechowywane w formie cyfrowej, programy na smartfony, 
użytkowe programy komputerowe do pobrania, wstępnie 
nagrane programy komputerowe, 35 księgowość, skompu-
teryzowana księgowość, fakturowanie, usługi fakturowania 
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dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie fakturowania, sporzą-
dzanie faktur, rachunkowość, rachunkowość komputerowa, 
skomputeryzowana rachunkowość, księgowość i rachunko-
wość, wystawianie rachunków, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, księgowanie 
kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księ-
gowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, w szczególności 
księgowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 
42 wynajem programów komputerowych, wynajem opro-
gramowania i programów komputerowych, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, 
programowanie komputerów i projektowanie oprogramo-
wania, pisanie na zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, 
programowanie oprogramowania do platform interneto-
wych, programowanie oprogramowania do platform in-
formacyjnych w Internecie, usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymy-
waniem oprogramowania komputerowego, projektowanie, 
opracowywanie i programowanie oprogramowania kom-
puterowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, świadczenie usług informa-
cyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], usługi doradztwa informatycznego.

(210) 518165 (220) 2020 09 11
(731) WOJTASZEK AGNIESZKA, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOCE MLEKO LUB WODA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.03.01, 05.07.13, 05.07.18, 05.07.20, 
05.07.22, 05.07.24, 08.07.01

(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], lody mleczne, lody owo-
cowe, 43 lodziarnie.

(210) 518214 (220) 2020 09 10
(731) LEROY-MERLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZYBKOMAT
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, automa-
ty sprzedające, 9 automaty mechaniczne i urządzenia elek-
troniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmo-
wania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części 
do tych urządzeń, automaty i urządzenia do frankowania 
i sortowania poczty, urządzenia i programy komputero-
we do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania 
za pośrednictwem sms lub Internetu, bankomaty, aplikacje 

pobieralne, 39 usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek ad-
resowych, dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, usługi bezpośredniego dostarczania towarów, 
dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o trans-
porcie towarów, pakowanie i składowanie towarów, usługi 
dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urzą-
dzeń pocztowych umożliwiających klientom odbiór osobi-
sty, śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów, wypożyczanie kontenerów magazy-
nowych, wynajem miejsc do składowania i przechowywania 
towarów, wynajem pojemników i urządzeń do składowania 
i przechowywania towarów, 42 tworzenie aplikacji do zasto-
sowania w ramach wysyłki, odbioru i adresowania przesyłek 
oraz do zarządzania alternatywnymi sposobami doręczenia 
przesyłek i śledzenia ich wysyłki, udostępnianie platform in-
ternetowych do zastosowania w ramach wysyłki, odbioru 
i adresowania przesyłek oraz do zarządzania alternatywnymi 
sposobami doręczenia przesyłek i śledzenia ich wysyłki.

(210) 518222 (220) 2020 09 11
(731) BEHR JAMES ADFATHER, Mosina
(540) (znak słowny)
(540) AdFather
(510), (511) 35 usługi agencji marketingowych, usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, promocja sprze-
daży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, kampa-
nie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, udostępnianie in-
formacji biznesowych w dziedzinie mediów społeczno-
ściowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, reklama w Internecie dla osób trzecich, udo-
stępnianie on-line przewodników reklamowych zawie-
rających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel on-line w Internecie, projektowanie logo rekla-
mowych, produkcja reklam, produkcja materiałów rekla-
mowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,  
41 prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kon-
ferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji bizneso-
wych, prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie 
kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, 
organizowanie kursów szkoleniowych, usługi szkoleniowe 
dla biznesu, 42 badania w dziedzinie mediów społecz-
nościowych, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, hosting elektro-
nicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do re-
klamowania towarów i usług, projektowanie wizualne, 
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie stron internetowych, 
projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie, opra-
cowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, projekto-
wanie stron internetowych w celach reklamowych.
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(210) 518251 (220) 2020 09 14
(731) DZIAŁOWY TOMASZ VIDMO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDMO

(531) 25.12.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie public relations, usłu-
gi relacji z mediami, usługi reklamowe, promocyjne i public 
relations, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, publikacja 
treści reklamowych, usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
38 transmisja plików cyfrowych, fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, transfer strumieniowy danych, 
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmi-
sja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
forów internetowych on-line, usługi w zakresie wideokonfe-
rencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], usługi transmisji wideo, usługi 
wideotekstowe, transmisja strumieniowa materiałów audio 
i wideo w Internecie, 41 komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, montaż taśm wideo, montaż [obróbka] 
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, montaż filmów, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, usługi związane 
z pisaniem scenariuszy, produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, usługi produkcji filmów, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
radiowe programy rozrywkowe, sporządzanie napisów [np. 
do filmów], telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cy-
frowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, dystrybucja filmów, doradztwo w zakresie 
produkcji filmów i muzyki, udostępnianie rozrywki w posta-
ci klipów filmowych za pomocą Internetu, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 518269 (220) 2020 09 11
(731) ŻABKA PAWEŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ORIROSE, Gąbin
(540) (znak słowny)
(540) Callzetta
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 518270 (220) 2020 09 11
(731) LEROY-MERLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KLUB BOHATERÓW DOMU
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy 
do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do har-
towania i lutowania metali, produkty chemiczne do konser-
wowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, preparaty chemiczne do napa-
wania materiałów włókienniczych, 2 farby, pokosty, lakiery, 
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalo-
we i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, 3 środki wybielające, substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera-
nia, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 
4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłania-
jące kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silni-
kowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetla-
nia, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
6 konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy 
torów kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody dru-
towe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne dla 
budownictwa, pojedyncze drobne wyroby metalowe dla 
budownictwa, rury i tuby metalowe, kasy pancerne, rudy 
(kruszce), 7 obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych 
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mecha-
niczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, automaty sprze-
dające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, ręczne przypory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, wyroby nożownicze, broń biała, ostrza (ma-
szynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, elektryczne, elektroniczne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, 
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na-
graniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto-
matologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zę-
bów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stoso-
wane w chirurgii, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, 
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, 12 pojazdy, 
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urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub wodzie, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wy-
buchowe, sztuczne ognie, 14 metale szlachetne i ich stopy, 
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmi-
strzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty muzyczne, 
16 papier, tektura, druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmienniczych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), opakowania z tworzyw sztucznych, 
czcionki drukarskie, matryce, 17 kauczuk, gutaperka, żywica, 
azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stoso-
wane w produkcji, materiały uszczelniające, pakuły, materiały 
izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce, skóry surowe, kufry i torby podróżne, para-
solki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymar-
skie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bi-
tumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalo-
we, 20 meble, lustra, ramki obrazowe, 21 przybory kuchenne 
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane 
nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi) zawarte 
w tej klasie, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli 
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt 
do czyszczenia zawarty w tej klasie, wełna (wata) stalowa, 
nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, por-
celanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 22 liny, 
sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty impregnowane, ża-
gle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach), materiały 
uszczelniające (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 23 przę-
dza i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i wyroby włókienni-
cze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki 
i oploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstyl-
ne), 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, karty do gry, ozdoby choinkowe 
zawarte w tej klasie, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrak-
ty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, ka-
kao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i pro-
dukty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 rośliny 
zbożowe (ziarno) i produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nie uję-
te w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzy-
wa, nasiona, rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne produkty 
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), 34 tytoń i wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, za-
palniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie za-
rządzania w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie groma-
dzenia na rzecz osób trzecich towarów obejmujące produk-
ty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badaw-
czych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, 
mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania 
metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, 
substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla prze-

mysłu, preparaty chemiczne do napawania materiałów włó-
kienniczych, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające ko-
rozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, 
żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla ma-
larzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji wło-
sów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłusz-
cze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wią-
żące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetle-
niowe, świece i knoty do oświetlania, produkty farmaceu-
tyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania ro-
bactwa, fungicydy, herbicydy, metale szlachetne i ich stopy, 
budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, materiały metalowe do budowy torów 
kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe 
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne zawarte 
w klasie 06, pojedyncze drobne wyroby metalowe zawarte 
w klasie 06, rury i tuby metalowe, kasy pancerne, towary 
z metali nieszlachetnych zawarte w klasie 06, rudy (kruszce), 
maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne 
narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy 
ręczne o napędzie ręcznym zawarte w klasie 08, wyroby no-
żownicze, broń białą, ostrza (maszynki do golenia), urządze-
nia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, 
elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe 
i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki 
danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarza-
jący dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, apara-
ty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia służą-
ce do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń 
palną, amunicję i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne 
ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szla-
chetnych lub pokrywane nimi ujęte w klasie 14, wyroby jubi-
lerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, tekturę 
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, 
kleje do materiałów piśmienniczych lub do celów domo-
wych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malar-
skie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem me-
bli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apa-
ratów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (ujęte 
w klasie 16), czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaper-
kę, żywicę, azbest, mikę i wyroby z tych materiałów ujęte 
w klasie 17, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stoso-
wane w produkcji, materiały uszczelniające, pakuły, materiały 
izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, skórę i imitacje skóry, 
wyroby z tych materiałów, ujęte w klasie 18, skóry zwierzęce, 
skóry surowe, kufry i torby podróżne, parasolki, parasole 
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(duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały bu-
dowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowa-
ne w budownictwie, asfalt, smołę i bitumy, budynki przeno-
śne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki 
obrazowe, wyroby (ujęte w klasie 20) z drewna, korka, trzciny, 
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinów, muszli, bursz-
tynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub 
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa 
domowego oraz pojemniki (wykonane nie z metali szlachet-
nych ani nie pokrywane nimi) zawarte w klasie 21, grzebienie 
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia zawarty w kla-
sie 21, wełnę (watę) stalową, nie przerobione lub półprze-
tworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budow-
nictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne ujęte 
w klasie 21, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty im-
pregnowane, żagle, torby i torebki (ujęte w klasie 22), mate-
riały uszczelniające (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucz-
nych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 
przędzę i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókien-
nicze ujęte w klasie 24, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i oploty, guziki, 
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chod-
niki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, 
artykuły sportowe i gimnastyczne ujęte w klasie 28, karty 
do gry, ozdoby choinkowe zawarte w klasie 28, mięso, ryby, 
drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
kawę, herbatę, kakao, cukier, ryż, tapiokę, sago, kawę nienatu-
ralną, mąkę i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody, miód, melasę (syropy), drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztardę, ocet, sosy (przyprawy), przypra-
wy, lód, rośliny zbożowe (ziarno) i produkty rolne, ogrodni-
cze, leśne, ujęte w klasie 31, żywe zwierzęta, świeże owoce 
i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty, karmę dla zwierząt, słód, 
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pro-
dukty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), tytoń i wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, 
zapalniczki, zapałki, w celu ich dogodnego obejrzenia 
i umożliwienia dokonania zakupu, 36 usługi ubezpieczenio-
we i finansowe, usługi w zakresie kantorów wymiany pienię-
dzy, udzielania kredytów, ściągania długów, emisji czeków 
podróżnych i kart kredytowych, usługi w zakresie admini-
strowania nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, ob-
rotu nieruchomościami, wyceny majątku nieruchomego, 
37 usługi budowlane, stolarskie (naprawy) i zduńskie, usługi 
w zakresie malowania, gipsowania, hydrauliki, pokrywania 
dachów, utrzymania, konserwacji i sprzątania, czyszczenia 
budynków, gruntów, lokali i innych obiektów, w tym fasad, 
dezynfekcji, deratyzacji, usługi remontów budynków, lokali, 
prania, konserwacji i czyszczenia, napraw odzieży, napraw 
obuwia, bieżnikowania opon, wulkanizacji opon, usługi wy-
najmowania narzędzi i urządzeń budowlanych, spycharek, 
buldożerów, wyciągów do drzew, maszyn do sprzątania, 
czyszczenia, urządzeń stosowanych w ogrodnictwie oraz 
urządzeń do świadczenia wszystkich wyżej wymienionych 
usług, 38 usługi w zakresie łączności, agencji prasowych i in-
formacyjnych, łączności poprzez terminale komputerowe, 
39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i skła-
dowania towarów, usługi w zakresie organizacji podróży, 
40 usługi w zakresie kompletowania i łączenia materiałów, 
szycia, krojenia materiałów, szlifowania, pokrywania metala-
mi, farbowania tkanin lub odzieży, oprawy dokumentów, cy-
nowania, wulkanizacji, wywoływania filmów i wykonywania 

odbitek fotograficznych, usługi przeróbki odzieży, 41 usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, usługi rozrywkowe, usługi w za-
kresie organizowania imprez sportowych i kulturalnych, usłu-
gi montażu taśm video, 42 usługi w zakresie badań nauko-
wych i technicznych oraz projekty z tym związane, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i rozwój 
sprzętu i programów komputerowych, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi w zakresie czasowego zakwa-
terowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi 
higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt, usługi rolni-
cze, ogrodnicze i leśne, 45 usługi związane z ochroną zarów-
no osób jak i mienia, usługi prawne.

(210) 518272 (220) 2020 09 15
(731) PERLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głobino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hummus & friends

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, konserwowane, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko 
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa i owo-
ce w tym również nadziewane serami, pasty kanapkowe, go-
towe dania, gotowe dania mrożone, 30 produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, sosy do sałatek, 
sosy, dressingi.

(210) 518273 (220) 2020 09 15
(731) PERLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głobino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGE & FRIENDS

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby konserwowane, suszone i gotowane 
owoce i warzywa galaretki, dżemy, kompoty, jaja mleko 
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne warzywa i owoce 
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w tym również nadziewane serami, pasty kanapkowe, go-
towe dania, gotowe dania mrożone, 30 produkty zbożowe 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, sosy do sałatek, 
sosy, dressingi.

(210) 518341 (220) 2020 09 16
(731) KOMPETENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi księgowości i rachunkowości, do-
radztwo podatkowe dotyczące księgowości, rachunkowo-
ści, doradztwo i pomoc specjalistyczna z zakresu księgo-
wości i rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizo-
wania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, analiza kosztów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
wyceny dla celów podatkowych, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, sporządzanie i opiniowanie sprawozdań 
finansowych, usługi pozyskiwania informacji o działalno-
ści gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja 
rachunków, wycena działalności gospodarczej, badanie 
rynku i opinii publicznej, audyt, usługi audytorskie, eks-
pertyzy z zakresu rachunkowości i księgowości dla celów 
postępowań administracyjnych, podatkowych i sądowych, 
ocena ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, usłu-
gi agencji HR, usługi pośrednictwa pracy, usługi rekrutacji 
pracowników, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
usługi obsługi płacowo-kadrowej, prowadzenie akt pra-
cowniczych, zarządzanie programami świadczeń pracow-
niczych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 
wynajem pracowników tymczasowych, przydzielanie sta-
nowisk dla pracowników tymczasowych, usługi reklamowe, 
usługi marketingowe, usługi w zakresie kreowania wizerun-
ku towaru, usługi, firmy, pośredniczenie w sprzedaży hur-
towej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, 
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji 
towarów i usług, analizy rynkowe, badania marketingowe, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, 36 usługi finansowe, prowadzenie analiz finan-
sowych, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy 
dla celów finansowych, informacja finansowa, oszacowanie 
wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla ce-
lów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i pu-
blikowanie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych 
przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów 
w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
pośrednictwo i doradztwo kredytowe, analiza ryzyka fi-
nansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, 
usługi atestacyjne z zakresu finansów, porady finansowe 
związane z programami akcji pracowniczych, doradztwo 
podatkowe nie dotyczące księgowości, 41 usługi eduka-
cyjne, organizowanie szkoleń o tematyce podatkowej, na-
uczanie stacjonarne, zdalne i nauczanie korespondencyjne 
dotyczące tematyki podatkowej, doradztwo zawodowe 
w zakresie podatków, publikowanie tekstów i książek o te-
matyce podatkowej, prowadzenie zjazdów, sympozjów, 

konferencji, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii 
i ekspertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone 
przez wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prowadzenie po-
stępowania likwidacyjnego i upadłościowego, usługi praw-
ne dotyczące tworzenia i rejestracja siedzib osób prawnych 
oraz jednostka organizacyjnych nieposiadająca osobowo-
ści prawnej, usługi prawne dotyczące pomocy przy two-
rzeniu przedstawicielstw handlowych, usługi prawnego re-
prezentowania podmiotów, obsługa prawna zobowiązań, 
przygotowywanie umów w tym umów pożyczek, umów 
najmu, porozumień o współpracy, przygotowywanie 
uchwał organów podmiotów prawa cywilnego, handlowe-
go, prawa spółdzielczego, przygotowywanie prawne ra-
portów dla organów administracji państwowej, tworzenie 
umów o pracę, tworzenie umów o dzieło i zlecenie, usługi 
arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych.

(210) 518370 (220) 2020 09 17
(731) HOTEL SERVICE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GOOD SPOT
(510), (511) 39 usługi przewodników turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodni-
kiem, usługi organizowania wycieczek, usługi przewodni-
ków turystycznych oraz informacja o podróży, organizacja 
wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi 
osobistych przewodników turystycznych, organizacja wy-
cieczek, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, prowadze-
nie wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, 41 usługi 
w zakresie rekreacji, udzielanie informacji w dziedzinie re-
kreacji, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, 
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, organizacja imprez 
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
instruktaż w zakresie sportów zimowych, udostępnianie 
ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, udostępnianie 
sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, organizowanie i zarządzanie 
imprezami sportowymi, 43 usługi hotelowe, hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
usługi restauracji hotelowych, organizowanie posiłków 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
hotelowe usługi kateringowe, rezerwacje hotelowe, infor-
macja hotelowa, usługi mobilnych restauracji, usługi re-
stauracyjne.

(210) 518389 (220) 2020 09 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

MEDIUM KRZYSZTOF CHOJNACKI I WSPÓLNICY 
SPÓŁKA JAWNA, Nadarzyn

(540) (znak słowny)
(540) WARMTRAGER
(510), (511) 1 płyny niezamarzające, chemikalia do instalacji 
grzewczych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny nie-
zamarzające do silników spalinowych, chemikalia stosowane 
w przemyśle motoryzacyjnym, woda destylowana.

(210) 518447 (220) 2020 09 18
(731) WOŹNIAK MAŁGORZATA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Bezami

(531) 08.01.15, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 30 ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, 
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wiedeńskie 
wypieki, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowane 
wyroby cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, lukrecja 
[cukiernictwo], makaroniki [wyroby cukiernicze], musy (wy-
roby cukiernicze), mleczne wyroby cukiernicze, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecz-
nicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację cze-
kolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie czekoladowej, nielecznicze miętowe wyroby 
cukiernicze, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wy-
robów cukierniczych, nielecznicze słodycze [wyroby cukier-
nicze], nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, 
nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, nielecz-
nicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze 
wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyro-
by cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby 
cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem 
z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nie-
lecznicze wyroby cukiernicze z mąki, produkty cukiernicze 
uformowane z czekolady, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), smakowe wyroby cukiernicze na bazie 
cukru, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle [wyroby 
cukiernicze], wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze czekoladowe o sma-
ku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów me-
dycznych), wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze 
na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukier-
nicze o smaku miętowym (nielecznicze -), wyroby cukierni-
cze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze płynne, wyroby 
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze w pole-
wie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby 
cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, 
wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyro-
by cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze z sezamu, 
wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, paszteciki, paszte-
ciki z wieprzowiny, mrożone paszteciki z mięsem i warzywa-
mi, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyro-
bami cukierniczymi.

(210) 518457 (220) 2020 09 19
(731) TEKLA KRZYSZTOF PPH TEKLA, Strumień
(540) (znak słowny)
(540) KOMFORT AIR
(510), (511) 11 pompy ciepła.

(210) 518461 (220) 2020 09 21
(731) Intel Corporation, Santa Clara, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intel

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, komputery podręczne, płyty pa-
mięci, sprzęt komputerowy, układy scalone, pamięci ukła-
dów scalonych, chipy układów scalonych, zestawy układów, 
procesory półprzewodnikowe, chipy procesorów półprze-
wodnikowych, chipy półprzewodnikowe, mikroprocesory, 
płytki obwodów drukowanych, obwody elektroniczne, płyty 
główne do komputerów, pamięci do komputerów, kompu-
terowe systemy operacyjne, mikrokontrolery, procesory da-
nych, jednostki centralne, półprzewodnikowe urządzenia 
pamięci, programowalne mikroprocesory, mikroprocesory 
cyfrowe i optyczne, cyfrowe i optyczne procesory danych 
i sygnałów, płytki obwodów wideo, płytki obwodów audio, 
płytki obwodów audio-wideo, akceleratory grafiki wideo, ak-
celeratory multimedialne, procesory wideo, płytki obwodów 
procesorów wideo, opakowania i obudowy matryc proceso-
ra, karty, dyski, taśmy, przewody, płyty, mikroczipy i obwody 
elektroniczne do zapisu i przesyłu danych, modemy, urzą-
dzenia i przyrządy do przetwarzania, przechowywania, od-
twarzania, przesyłania, wyświetlania, wprowadzania, wysyła-
nia, kompresji, dekompresji, modyfikacji, nadawania i druko-
wania danych, komputerowe urządzenia wejściowe i wyj-
ściowe, stacje robocze, pamięci danych, urządzenia pamięci 
masowej, systemy bezpieczeństwa dla sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, gotowe chipy elektroniczne, podze-
społy do komputerów i obwodów drukowanych, akcelerato-
ry głosu, akceleratory głosu, danych, obrazu i wideo, systemy 
pamięci do komputerów, kable i przejściówki, terminale 
komputerowe i drukarki do użytku z nimi, wyświetlacze wi-
deo, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, aparaty foto-
graficzne, sprzęt komputerowy do obliczeń, sprzęt kompu-
terowy do obliczeń za pośrednictwem sieci globalnej i lokal-
nej, sprzęt komputerowy do obliczeń w chmurze, sprzęt 
komputerowy do obliczeń o niskim opóźnieniu i dużej prze-
pustowości, sprzęt komputerowy do użytku w celu zapew-
nienia bezpiecznego środowiska komputerowego, sprzęt 
sieci komputerowych, komputerowe serwery komunikacyj-
ne, sprzęt komputerowy do użytku w celu zapewnienia bez-
piecznej sieci przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 
komputerowe do obliczeń, oprogramowanie komputerowe 
do obliczeń w chmurze, oprogramowanie komputerowe 
do obliczeń za pośrednictwem sieci globalnej i lokalnej, 
oprogramowanie komputerowe do obliczeń o niskim opóź-
nieniu i dużej przepustowości, sprzęt związany z pamięcią 
komputerową, oprogramowanie komputerowe do zapew-
nienia bezpiecznej sieci komputerowej, oprogramowanie 
komputerowe do użytku w celu zapewnienia bezpiecznej 
sieci przetwarzania w chmurze, oprogramowanie kompute-
rowego systemu operacyjnego, rozszerzenia systemu kom-
puterowego, narzędzia i programy narzędziowe z dziedziny 
oprogramowania aplikacyjnego do łączenia komputerów 
osobistych, sieci, urządzeń telekomunikacyjnych i aplikacji 
globalnej sieci komputerowej, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe do ulepszania i zapewniania transferu, trans-
misji, odbioru, przetwarzania i digitalizacji danych w czasie 
rzeczywistym, karty sieci komputerowych, kontrolery sieci 
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komputerowych, urządzenia interfejsu sieci komputero-
wych, koncentratory, przełączniki i routery sieci komputero-
wych, mikrokontrolery do urządzeń obsługujących Internet 
rzeczy (IoT), pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do podłączania, obsługi i zarządzania urządzeniami obsługu-
jącymi Internet rzeczy (IoT), pobieralne oprogramowanie 
komputerowe do podłączania, obsługi i zarządzania urzą-
dzeniami mobilnymi obsługującymi mobilny Internet rzeczy 
(IoT), sprzęt i oprogramowanie komputerowe do opracowy-
wania, utrzymania i użytkowania lokalnych i rozległych sieci 
komputerowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
do opracowywania, utrzymania i użytkowania interaktyw-
nych komputerowych systemów konferencyjnych audio-wi-
deo, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do odbioru, 
wyświetlania i użytkowania przesyłanych cyfrowych sygna-
łów treści wideo, audio i danych, elektroniczne urządzenia 
sterujące do interfejsu i sterowania komputerami oraz glo-
balnymi sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi 
z przesyłem i sprzętem telewizyjnym i kablowym, routery, 
koncentratory, serwery, przełączniki, aparatura do testowa-
nia i programowania układów scalonych, urządzenia i apara-
tura dotycząca pamięci peryferyjnej, urządzenia półprze-
wodnikowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia, ułatwiania i zarządzania zdalnym dostępem 
i komunikacją z sieciami lokalnymi (LAN), wirtualnymi siecia-
mi prywatnymi (VPN), sieciami rozległymi (WAN) i globalny-
mi sieciami komputerowymi, oprogramowanie operacyjne 
routerów, przełączników, koncentratorów i serwerów, narzę-
dzia oprogramowania komputerowego ułatwiające korzy-
stanie z aplikacji innych firm, sprzęt i oprogramowanie kom-
puterowe do komunikacji w sieci bezprzewodowej, pobie-
ralne publikacje elektroniczne w dziedzinie elektroniki, pół-
przewodników i zintegrowanych urządzeń i aparatury elek-
tronicznej, komputerów, telekomunikacji, rozrywki, telefonii 
oraz telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, 
sprzęt komputerowy do użytku w systemach wizyjnych, 
uczeniu maszynowym, uczenia głębokiego (deep learning), 
sztucznej inteligencji, przetwarzaniu języka naturalnego, al-
gorytmach uczenia się i analizie danych, oprogramowanie 
komputerowe do uczenia maszynowego, wyszukiwania da-
nych i analizy danych, oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania poznawczego (cognitive computing), 
uczenia głębokiego, sztucznej inteligencji, platforma opro-
gramowania komputerowego do przetwarzania poznaw-
czego, oprogramowanie komputerowe do graficznego od-
wzorowania danych, oprogramowanie komputerowe 
do rozpoznawania wzorców, oprogramowanie komputero-
we do eksploracji danych, oprogramowanie do rozpoznawa-
nia obrazów w celu pozyskiwania, przetwarzania, analizy 
i rozumienia obrazów cyfrowych i wydobywania danych wi-
zualnych, zestawy programistyczne, zestawy programistycz-
ne w zakresie rozpoznawania obrazów, uczenia maszynowe-
go, uczenia głębokiego (deep learning), sztucznej inteligen-
cji, przetwarzania języka naturalnego, algorytmów uczenia 
się i analizy danych, pobieralne i utrwalone oprogramowa-
nie wizyjne, które wykorzystuje sztuczną inteligencję 
do przeglądania i interpretowania danych, łączenia się 
ze sprzętem oraz przechowywania, zarządzania i przetwa-
rzania danych w chmurze, sprzęt i oprogramowanie kompu-
terowe do rejestrowania, przetwarzania, odbioru, odtwarza-
nia, transmisji, modyfikacji, kompresji, dekompresji, nadawa-
nia, łączenia i ulepszania dźwięku, obrazów, grafiki i danych, 
oprogramowanie do algorytmów do obsługi i sterowania 
komputerami, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
do ulepszania i zapewniania transferu, transmisji, odbioru, 
przetwarzania i digitalizacji graficznych informacji audio i wi-
deo w czasie rzeczywistym, pobieralne i utrwalone oprogra-

mowanie komputerowe do gromadzenia, kompilacji, prze-
twarzania, transmisji i rozpowszechniania danych GPS 
do użytku w urządzeniach stacjonarnych, mobilnych i prze-
nośnych, elektroniczna baza danych zawierająca informacje 
na temat dróg, położenia geograficznego, mapy, informacje 
o liniach komunikacji publicznej, informacje o trasach komu-
nikacji publicznej, rozkłady jazdy oraz inne informacje na te-
mat transportu publicznego zapisane na nośnikach kompu-
terowych, oprogramowanie nawigacyjne do obliczania i wy-
świetlania tras, system nawigacji dla transportu publicznego 
obejmujący interaktywne mapy cyfrowe, interaktywne in-
strukcje i informacje generowane przez użytkowników, inte-
raktywne oprogramowanie społecznościowe do wyszuki-
wania i wyświetlania informacji o transporcie publicznym, 
nawigacji, danych geograficznych, mapach i podróżach, in-
teraktywne oprogramowanie społecznościowe umożliwia-
jące transmisję informacji o transporcie publicznym, mapach, 
nawigacji, ruchu, trasach i interesujących miejscach do sieci 
telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, urządzeń 
nawigacyjnych i innych urządzeń mobilnych i przenośnych, 
interaktywne oprogramowanie społecznościowe umożli-
wiające wymianę informacji między użytkownikami, kompu-
tery i obsługiwane przez komputery systemy do autono-
micznej jazdy, pojazdy podłączone do sieci z systemami 
wspierania kierowcy, bezzałogowe urządzenia powietrzne 
i drony, komputerowe platformy sprzętowe i programowe 
obejmujące interaktywne wyświetlacze, systemy sterowania 
i urządzenia sterujące, systemy ostrzegania, łączność, kom-
putery pokładowe i GPS dla pojazdów, pojazdów przyłączo-
nych do sieci, pojazdów autonomicznych i pojazdów bez 
kierowcy, systemy wielu kamer do użytku w pojazdach, na-
wigacja i kierowanie GPS, śledzenie lokalizacji GPS, urządze-
nia do wyświetlania map GPS i obliczania trasy, urządzenia 
do zapisu wideo oraz urządzenia sieci bezprzewodowej ko-
munikacji do transmisji danych lub obrazów dla pojazdów, 
aplikacje komputerowe dla cyfrowych agentów wirtualnych, 
systemy predykcyjne, uczenia maszynowego, automatyzacji 
procesów poznawczych, rozpoznawania wzorców, rozpo-
znawania znaków, aplikacje do obliczeń wizualnych, wirtuali-
zacja wiedzy, robotyka, drony i pojazdy bezzałogowe, opro-
gramowanie komputerowe i aplikacje sprzętowe do auto-
matycznej kontroli nad prowadzeniem pojazdu, oprogramo-
wanie komputerowe i aplikacje sprzętowe do automatycz-
nej kontroli nad prowadzeniem pojazdu, autonomicznej 
kontroli, nawigacji, wspomaganego prowadzenia pojazdu 
i autonomicznego prowadzenia pojazdów, urządzenia 
do śledzenia pojazdów składające się z oprogramowania 
komputerowego i sprzętu komputerowego, czujników, na-
dajników, odbiorników i odbiorników GPS do użytku 
w związku ze śledzeniem pojazdów i monitorowaniem po-
jazdów, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania on-line, którego nie można pobrać, do uczenia 
maszynowego, eksploracji danych, wyszukiwania danych 
i analizy danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania on-line, którego nie można pobrać, 
do przetwarzania poznawczego (cognitive computing), głę-
bokiego uczenia się, sztucznej inteligencji, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania, którego 
nie można pobrać, do wyszukiwania danych i analizy da-
nych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania, którego nie można pobrać, do eksploracji danych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia, którego nie można pobrać, do przetwarzania poznaw-
czego (cognitive computing), głębokiego uczenia się, 
sztucznej inteligencji, wyszukiwanie i pobieranie informacji 
w sieciach komputerowych dla osób trzecich, usługi kompu-
terowe, takie jak zapewnianie tymczasowego użytkowania 
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oprogramowania on-line, którego nie można pobrać, inter-
fejsu programowania aplikacji (API) i widgetu oprogramowa-
nia do uczenia maszynowego, eksploracji danych, wyszuki-
wania danych i analizy danych, udostępnianie oprogramo-
wania on-line, którego nie można pobrać, do rozpoznawania 
obrazów w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy 
oraz interpretacji obrazów cyfrowych i wydobywania da-
nych wizualnych, udostępnianie zestawów programistycz-
nych on-line, których nie można pobrać, udostępnianie ze-
stawów programistycznych on-line, których nie można po-
brać, w zakresie rozpoznawania obrazów, uczenia maszyno-
wego, uczenia głębokiego (deep learning), sztucznej inteli-
gencji, przetwarzania języka naturalnego, algorytmów ucze-
nia się i analizy danych, udostępnianie oprogramowania  
on-line, którego nie można pobrać, które wykorzystuje 
sztuczną inteligencję do przeglądania i interpretowania da-
nych, łączenia się ze sprzętem oraz przechowywania, zarzą-
dzania i przetwarzania danych w chmurze, usługi w zakresie 
oprogramowania jako usługa (SAAS) obejmujące oprogra-
mowanie do użytku w celu zapewnienia możliwości prze-
twarzania w chmurze i usług informatycznych (IT), przepro-
wadzania obliczeń i przetwarzania w chmurze, usługi w za-
kresie oprogramowania jako usługa (SAAS) obejmujące 
oprogramowanie do użytku w zastosowaniach obliczenio-
wych za pośrednictwem sieci globalnej i lokalnej, usługi 
w zakresie oprogramowania jako usługa (SAAS) obejmujące 
platformę programistyczną do łączenia aplikacji z systemami 
i urządzeniami klasy enterprise, doradztwo w zakresie opro-
gramowania i udostępnianie informacji na temat oprogra-
mowania jako usługi, usługi w zakresie oprogramowania jako 
usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do obliczeń 
o niskim opóźnieniu i dużej przepustowości, usługi oprogra-
mowania komputerowego zapewniające możliwości obli-
czeniowe programistom aplikacji i dostawcom treści, prze-
twarzanie w chmurze obejmujące oprogramowanie do obli-
czeń o niskim opóźnieniu i dużej przepustowości, usługi in-
formatyczne i obliczenia w sieci globalnej i lokalnej, usługi 
oprogramowania komputerowego zapewniające programi-
stom aplikacji i dostawcom treści możliwości przetwarzania 
w chmurze, usługi umożliwiające wdrażanie aplikacji w sieci 
on-line, usługi dostarczania danych analitycznych, buforo-
wania, obliczeń i routingu ruchu, usługi zapewniające bez-
pieczną i zaufaną sieć komputerową, świadczenie usług do-
radczych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania w dziedzinie rozwoju środowiska opartego na chmu-
rze z integracją aplikacji na różnych platformach i podłączo-
nych urządzeniach, usługi komputerowe, mianowicie two-
rzenie opartych na sieci komputerowej indeksów informacji, 
witryn internetowych i zasobów, umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania komputerowego, którego 
nie można pobrać, do podłączania, obsługi i zarządzania 
urządzeniami sieciowymi w Internecie rzeczy (IoT), udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego on-line, którego 
nie można pobrać, do podłączania, obsługi i zarządzania 
urządzeniami sieciowymi w Internecie rzeczy (IoT), oprogra-
mowanie jako usługa [SAAS], usługi doradcze w dziedzinie 
komputerów i komputerów bezprzewodowych, usługi za-
rządzania siecią komputerową, takie jak monitorowanie sys-
temów sieciowych do celów technicznych, hosting treści 
cyfrowych w Internecie, usługi monitorowania sieci kompu-
terowych, takie jak udzielanie informacji na temat działania 
sieci komputerowych, dostosowywanie oprogramowania 
sieci www i projektowanie komputerowego interfejsu użyt-
kownika dla osób trzecich, usługi programistyczne, projekto-
wania i doradztwa w zakresie komputerów, projektowanie 
i opracowywanie standardów dla osób trzecich w zakresie 
projektowania i wdrażania oprogramowania komputerowe-

go, sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, 
dostarczanie klientom i technikom informacji związanych 
z zarządzaniem projektami komputerowymi, zapewnianie 
oprogramowania on-line jako usługi do gromadzenia, kom-
pilacji, przetwarzania, transmisji i rozpowszechniania danych 
globalnego systemu pozycjonowania (GPS), udostępnianie 
oprogramowania on-line, którego nie można pobrać, zawie-
rającego informacje na temat dróg, położenia geograficzne-
go, mapy, informacje o liniach komunikacji publicznej, infor-
macje o trasach komunikacji publicznej, rozkłady jazdy oraz 
inne informacje na temat transportu publicznego, udostęp-
nianie nawigacyjnego oprogramowania on-line, którego 
nie można pobrać, do obliczania i wyświetlania tras oraz 
udostępniania systemu nawigacji, map i informacji o trans-
porcie publicznym, udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego on-line, którego nie można pobrać, do wymiany 
informacji o transporcie publicznym, map, nawigacji, ruchu, 
tras i informacji o interesujących miejscach, interaktywne 
oprogramowanie społecznościowe umożliwiające wymianę 
informacji między użytkownikami, udostępnianie oprogra-
mowania on-line jako usługi do automatycznej kontroli nad 
prowadzeniem pojazdu, autonomicznej kontroli, nawigacji, 
wspomaganego prowadzenia pojazdu i autonomicznego 
prowadzenia pojazdów.

(210) 518515 (220) 2020 09 22
(731) VOLT BALTIJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOLTSHOP
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów 
higienicznych i kosmetycznych oraz akcesoriów i zesta-
wów do nich, produktów do pielęgnacji urody i zestawów 
do nich, przyborów toaletowych, perfum, olejków eterycz-
nych, proszku i pasty do zębów, szczoteczek do zębów, ze-
stawów do manicure i pedicure, kosmetyków do pielęgnacji 
skóry głowy i włosów, ozdób do włosów, akcesoriów i lokó-
wek do włosów, koszyków kosmetycznych (pustych).

(210) 518557 (220) 2020 09 23
(731) FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT FOR SHE

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 fotografie cyfrowe do pobrania, filmy wideo, 
filmy rysunkowe animowane, filmy animowane, elektronicz-
ne sprawozdania do pobrania, nagrania audio i wideo, nagra-
nia cyfrowe, nagrania multimedialne, nagrania magnetycz-
ne, nagrania wideo z filmami, biuletyny elektroniczne do po-
brania, 16 fotografie, fotografie [wydrukowane], ulotki, ulotki 
drukowane, ulotki reklamowe, drukowane ulotki informacyj-
ne, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], czasopi-
sma z plakatami, czasopisma o tematyce ogólnej, 35 bezpo-
średnia reklama pocztowa, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, reklama, reklama banerowa, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
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publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publi-
kowanie materiałów reklamowych on-line, 41 konferencje 
(organizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) 
[edukacja lub rozrywka], seminaria edukacyjne, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksy 
reklamowe, publikowanie druków w formie elektronicznej, 
publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie doku-
mentów, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism 
internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie druków, również w formie elektronicznej, in-
nych niż do celów reklamowych, informacja o edukacji, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób.

(210) 518605 (220) 2020 09 22
(731) ATEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATEGA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, konserwacja i na-
prawa instalacji grzewczej, naprawa i konserwacja urządzeń 
grzewczych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, konserwacja systemów elektronicznych lub 
klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa i konserwa-
cja urządzeń do klimatyzacji, instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa sys-
temów klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instala-
cja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean 
room], modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i kli-
matyzacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji 
budynków, naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne ser-
wisowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwa-
cja urządzeń do klimatyzacji, usługi wykonawców w zakre-
sie instalacji klimatyzacyjnych, usługi elektryków, instalacja 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, budowa infrastruktury elek-
troenergetycznej, serwis urządzeń elektronicznych, naprawa 
urządzeń elektronicznych, naprawa sprzętu elektrycznego, 
naprawa urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elek-
trycznych, czyszczenie silników elektrycznych, renowacja 
instalacji elektrycznych, serwis elektrycznych urządzeń 
konsumenckich, instalowanie sieci łączności elektronicznej, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi w za-
kresie instalacji elektrycznych, konserwacja systemów elek-
tronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja 

instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń 
elektronicznych, usługi doradcze w zakresie instalacji elek-
trowni, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
oświetleniowych, usługi naprawcze urządzeń elektrycz-
nych gospodarstwa domowego, naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, renowacja, 
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, 
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskie-
go i bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa ciśnieniowych 
urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji 
bezpieczeństwa, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bez-
pieczeństwa, instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeń-
stwa, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawa 
alarmów przeciwpożarowych, instalacja pasywnej ochrony 
przeciwpożarowej, instalacja systemów ewakuacji przeciw-
pożarowej, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub 
konserwacji alarmów przeciwpożarowych, usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, instalacja 
i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, konserwa-
cja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, kon-
serwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, 
konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciw-
pożarowych, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, naprawa lub konserwacja alarmów prze-
ciwpożarowych, konserwacja alarmowych instalacji przeciw-
pożarowych, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, 
instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, konser-
wacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, instala-
cja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych.

(210) 518755 (220) 2020 09 25
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 518757 (220) 2020 09 25
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIGRA BLACHODACHÓWKA
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 518758 (220) 2020 09 25
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 518760 (220) 2020 09 25
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 518761 (220) 2020 09 25
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
blachodachówka.

(210) 518818 (220) 2020 09 25
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFTINO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 materace, materace łóżkowe.

(210) 518836 (220) 2020 09 28
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPTAIN JACK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 518856 (220) 2020 09 29
(731) TRIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, ocena i wy-
cena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], osza-
cowania majątku nieruchomego (nieruchomości), udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, 
wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], 
wynajem nieruchomości i majątku, administrowanie nieru-
chomościami, pobieranie czynszu, doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, finanso-
wanie inwestycji budowlanych, finansowanie projektów de-
weloperskich, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie 
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowa-
nie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieru-
chomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomo-
ściach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzie-
lanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem inter-
netu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsulta-
cyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieru-
chomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie 
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zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, 
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie budyn-
kami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządza-
nie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, 
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieru-
chomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzin-
nych, budowa części budynków, budowa domów, budowa 
domów na zamówienie, budowa fundamentów budynków, 
budowa fundamentów, budowa nieruchomości [budownic-
two], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieru-
chomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa pry-
watnych budynków mieszkalnych, budowa z zastosowaniem 
ciężkiego sprzętu, budowanie domów, budowanie nierucho-
mości, budownictwo mieszkaniowe, konstrukcja budynków, 
konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, malowa-
nie budynków, malowanie domów, malowanie i prace deko-
ratorskie w budynkach, nadzór budowlany, nadzór budowlany 
na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad 
robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania bu-
dynków, przekształcenie obiektów biznesowych, przygoto-
wanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod 
budowę, usługi brukarskie, usługi budowlane, usługi budow-
lane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, 
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi bu-
dowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze 
dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczą-
ce konstrukcji budynków i innych.

(210) 518869 (220) 2020 09 29
(731) KOŹLIK MACIEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Szczytna
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.01.05, 26.11.12
(510), (511) 44 usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi kliniki chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi 
w zakresie medycyny estetycznej, usługi doradcze w zakre-
sie chirurgii.

(210) 518905 (220) 2020 09 30
(731) ZŁOTY MELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domowa Orkiestra wielka orkiestra świątecznej 

pomocy

(531) 05.13.25, 05.05.20, 26.04.03, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 transmisje on-line wydarzeń i imprez o cha-
rakterze kulturalnym i rozrywkowym.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 518909 (220) 2020 09 30
(731) ZŁOTY MELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; 
FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJPIĘKNIEJSZA DOMÓWKA ŚWIATA wielka orkiestra 

świątecznej pomocy

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 transmisje on-line wydarzeń i imprez o cha-
rakterze kulturalnym i rozrywkowym.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 518933 (220) 2020 09 30
(731) GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) MoGaleria
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wypo-
sażenia domu, usługi sprzedaży towarów: armatura i ceramika 
sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie ła-
zienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, che-
mia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budow-
lane, meble, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne mate-
riały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, oświetlenie 
i reflektory oświetleniowe, usługi świadczone przez franczyzo-
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dawcę, mianowicie, usługi w zakresie pośrednictwa handlowe-
go polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, prezen-
towanie towarów w punkcie nabywania lub sprzedaży w celu 
sprzedaży akcesoriów sanitarnych, ceramiki, płytek i oświetlenia, 
wyposażenia łazienek, wyposażenia wnętrz biurowych oraz 
mieszkalnych, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie doradztwo biznesowe i reklamowe w dziedzinie wy-
boru towarów związanych ze sprzedażą wyposażenia domu, 
akcesoriów sanitarnych, ceramiki, płytek i oświetlenia, usługi 
w zakresie design-managementu, usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, organi-
zowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie wy-
staw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, 
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych i rekreacyj-
nych, usługi związane z wystawami sztuki, prowadzenie warsz-
tatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 
usługi świadczone przez galerie sztuki, w tym świadczone on-
-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, zapewnia-
nie informacji w dziedzinie sztuki i kultury za pośrednictwem 
internetu oraz publikacja materiałów edukacyjnych w dziedzi-
nie sztuki, kultury i projektowania, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie ustawiczne, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów 
szkoleniowych, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, 
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sporto-
wych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych 
i loterii, wszystkie wyżej wymienione usługi związane ze sprze-
dażą wyposażenia domu, armatury sanitarnej, ceramiki, płytek 
i oświetleni, niemetalowych oraz metalowych wyrobów bu-
dowlanych, materiałów do pokrywania podłóg i sztucznych 
materiałów do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów.

(210) 518943 (220) 2020 09 30
(731) CYWIŃSKI NEMEZJUSZ MATEMA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) NEMI
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie komputerowe, 16 materiały drukowane, 
28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 518944 (220) 2020 09 30
(731) CYWIŃSKI NEMEZJUSZ MATEMA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEMI

(531) 26.04.04, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie komputerowe, 16 materiały drukowane, 
28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 518945 (220) 2020 09 30
(731) CYWIŃSKI NEMEZJUSZ MATEMA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MATEMA
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie komputerowe, 16 materiały drukowane, 
28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 518946 (220) 2020 09 30
(731) CYWIŃSKI NEMEZJUSZ MATEMA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATEMA

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie komputerowe, 16 materiały drukowane, 
28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 518953 (220) 2020 09 30
(731) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Herbich

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki 
toaletowe, środki do higieny ustnej, 5 białkowe suplemen-
ty diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probio-
tyki, leki dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopo-
chwowe, maści lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści 
przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, odżywcze 
suplementy diety, mydła lecznicze, opaski higieniczne, 
pieluchy dla niemowląt i dorosłych, plastry do celów me-
dycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry 
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lecznicze samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, 
preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty witaminowe, preparaty z mikroorganizmów 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje 
chłonne do higieny osobistej, suplementy zawierające kwas 
mlekowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagoda-
mi acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncep-
cyjne, tabletki wspomagające odchudzanie, taśmy do celów 
medycznych przylepne i samoprzylepne, ubrania dla osób 
cierpiących na inkontynencję, 10 aparaty i instrumenty me-
dyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary położnicze, 
przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, gineko-
logiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych orga-
nów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, 
przyrządy położnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 
25 ubrania codzienne, 30 batony zbożowe, 35 usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line: aparatów i instrumentów medycznych, 
batonów zbożowych, białkowych suplementów diety, die-
tetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, 
dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycz-
nych, ginekologicznych przyrządów medycznych do bada-
nia kobiecych organów reprodukcyjnych, herbat leczni-
czych, herbat ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków 
do makijażu, leków dla ludzi, leków dla ludzi zawierających 
probiotyki, leków dla ludzi zawierających kwas mlekowy, ma-
ści dopochwowych, maści leczniczych, maści przeciw swę-
dzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów 
diety, mydeł leczniczych, odżywczych suplementów diety, 
opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, 
pessariów, pessarów ginekologicznych, pessarów położ-
niczych, plastrów do celów medycznych, plastrów leczni-
czych, plastrów samoprzylepnych, plastrów leczniczych 
samoprzylepnych, płynów do przemywania pochwy, pre-
paratów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, 
preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, prepara-
tów do włosów, preparatów do irygacji do celów medycz-
nych, preparatów medycznych do odchudzania, preparatów 
witaminowych, preparatów z mikroorganizmów do celów 
medycznych, preparatów i artykułów higienicznych, pro-
biotyków (suplementów), przyrządów ginekologicznych, 
przyrządów położniczych, przyrządów ginekologicznych 
medycznych, przyrządów położniczych medycznych, spiral 
ginekologicznych, substancji chłonnych do higieny osobi-
stej, suplementów zawierających kwas mlekowy, suplemen-
tów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety 
zawierających alginiany, suplementów diety zawierających 
białko, suplementów diety zawierających enzymy, suple-
mentów diety zawierających glukozę, suplementów diety 
zawierających drożdże, suplementów diety zawierających 
kazeinę, suplementów diety zawierających kiełki pszenicy, 
suplementów diety zawierających lecytynę, suplementów 
diety zawierających mleczko pszczele, suplementów diety 
zawierających olej lniany, suplementów diety zawierających 
propolis, suplementów diety zawierających pyłek kwiatowy, 

suplementów diety zawierających siemię lniane, suplemen-
tów diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementów 
witaminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyj-
nych do celów higienicznych, środków antykoncepcyjnych, 
środków toaletowych, środków do higieny ustnej, tabletek 
wspomagających odchudzanie, taśm do celów medycznych 
przylepnych i samoprzylepnych, ubrań codziennych, ubrań 
dla osób cierpiących na inkontynencję, 41 organizowanie 
konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dzie-
dzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji związa-
nych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, publikowanie dokumentów z dzie-
dziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyj-
ne i instruktażowe.

(210) 518954 (220) 2020 09 30
(731) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Herbich

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki 
toaletowe, środki do higieny ustnej, 5 białkowe suplemen-
ty diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawie-
rające probiotyki, leki dla ludzi zawierające kwas mleko-
wy, maści dopochwowe, maści lecznicze, maści przeciw 
swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineralne suplemen-
ty diety, odżywcze suplementy diety, mydła lecznicze, 
opaski higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
plastry do celów medycznych, plastry lecznicze, plastry 
samoprzylepne, plastry lecznicze samoprzylepne, płyny 
do przemywania pochwy, preparaty do irygacji do celów 
medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, pre-
paraty z mikroorganizmów do celów medycznych, probio-
tyki (suplementy), substancje chłonne do higieny osobi-
stej, suplementy zawierające kwas mlekowy, suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawie-
rające alginiany, suplementy diety zawierające białko, su-
plementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy die-
ty zawierające propolis, suplementy diety zawierające py-
łek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, su-
plementy witaminowe w postaci plastrów, środki dezyn-
fekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, 
tabletki wspomagające odchudzanie, taśmy do celów me-
dycznych przylepne i samoprzylepne, ubrania dla osób 
cierpiących na inkontynencję, 10 aparaty i instrumenty 
medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary po-
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łożnicze, przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, 
ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobie-
cych organów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologicz-
ne medyczne, przyrządy położnicze medyczne, spirale 
ginekologiczne, 25 ubrania codzienne, 30 batony zbożo-
we, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line: aparatów i in-
strumentów medycznych, batonów zbożowych, białko-
wych suplementów diety, dietetycznej żywności przysto-
sowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów 
przystosowanych do celów medycznych, ginekologicz-
nych przyrządów medycznych do badania kobiecych or-
ganów reprodukcyjnych, herbat leczniczych, herbat zio-
łowych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, 
leków dla ludzi, leków dla ludzi zawierających probiotyki, 
leków dla ludzi zawierających kwas mlekowy, maści dopo-
chwowych, maści leczniczych, maści przeciw swędzeniu, 
maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów die-
ty, mydeł leczniczych, odżywczych suplementów diety, 
opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, 
pessariów, pessarów ginekologicznych, pessarów położ-
niczych, plastrów do celów medycznych, plastrów lecz-
niczych, plastrów samoprzylepnych, plastrów leczniczych 
samoprzylepnych, płynów do przemywania pochwy, pre-
paratów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do ką-
pieli, preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparatów do włosów, preparatów do irygacji do celów 
medycznych, preparatów medycznych do odchudzania, 
preparatów witaminowych, preparatów z mikroorgani-
zmów do celów medycznych, preparatów i artykułów 
higienicznych, probiotyków (suplementów), przyrządów 
ginekologicznych, przyrządów położniczych, przyrządów 
ginekologicznych medycznych, przyrządów położniczych 
medycznych, spiral ginekologicznych, substancji chłon-
nych do higieny osobistej, suplementów zawierających 
kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementów diety zawierających alginiany, su-
plementów diety zawierających białko, suplementów die-
ty zawierających enzymy, suplementów diety zawierają-
cych glukozę, suplementów diety zawierających drożdże, 
suplementów diety zawierających kazeinę, suplementów 
diety zawierających kiełki pszenicy, suplementów diety 
zawierających lecytynę, suplementów diety zawierają-
cych mleczko pszczele, suplementów diety zawierających 
olej lniany, suplementów diety zawierających propolis, 
suplementów diety zawierających pyłek kwiatowy, suple-
mentów diety zawierających siemię lniane, suplementów 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementów 
witaminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyj-
nych do celów higienicznych, środków antykoncepcyj-
nych, środków toaletowych, środków do higieny ustnej, 
tabletek wspomagających odchudzanie, taśm do celów 
medycznych przylepnych i samoprzylepnych, ubrań co-
dziennych, ubrań dla osób cierpiących na inkontynencję, 
41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowa-
nie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, 
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, publi-
kowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa 
publicznego i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 518955 (220) 2020 09 30
(731) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki 
toaletowe, środki do higieny ustnej, 5 białkowe suplemen-
ty diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probio-
tyki, leki dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopo-
chwowe, maści lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści 
przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, odżywcze 
suplementy diety, mydła lecznicze, opaski higieniczne, 
pieluchy dla niemowląt i dorosłych, plastry do celów me-
dycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry 
lecznicze samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, 
preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty witaminowe, preparaty z mikroorganizmów 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje 
chłonne do higieny osobistej, suplementy zawierające kwas 
mlekowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagoda-
mi acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncep-
cyjne, tabletki wspomagające odchudzanie, taśmy do celów 
medycznych przylepne i samoprzylepne, ubrania dla osób 
cierpiących na inkontynencję, 10 aparaty i instrumenty me-
dyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary położnicze, 
przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, gineko-
logiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych orga-
nów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, 
przyrządy położnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 
25 ubrania codzienne, 30 batony zbożowe, 35 usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line: aparatów i instrumentów medycznych, 
batonów zbożowych, białkowych suplementów diety, die-
tetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, 
dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycz-
nych, ginekologicznych przyrządów medycznych do bada-
nia kobiecych organów reprodukcyjnych, herbat leczni-
czych, herbat ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków 
do makijażu, leków dla ludzi, leków dla ludzi zawierających 
probiotyki, leków dla ludzi zawierających kwas mlekowy, ma-
ści dopochwowych, maści leczniczych, maści przeciw swę-
dzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów 
diety, mydeł leczniczych, odżywczych suplementów diety, 
opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, 
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pessariów, pessarów ginekologicznych, pessarów położ-
niczych, plastrów do celów medycznych, plastrów leczni-
czych, plastrów samoprzylepnych, plastrów leczniczych 
samoprzylepnych, płynów do przemywania pochwy, pre-
paratów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, 
preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, prepara-
tów do włosów, preparatów do irygacji do celów medycz-
nych, preparatów medycznych do odchudzania, preparatów 
witaminowych, preparatów z mikroorganizmów do celów 
medycznych, preparatów i artykułów higienicznych, pro-
biotyków (suplementów), przyrządów ginekologicznych, 
przyrządów położniczych, przyrządów ginekologicznych 
medycznych, przyrządów położniczych medycznych, spiral 
ginekologicznych, substancji chłonnych do higieny osobi-
stej, suplementów zawierających kwas mlekowy, suplemen-
tów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety 
zawierających alginiany, suplementów diety zawierających 
białko, suplementów diety zawierających enzymy, suple-
mentów diety zawierających glukozę, suplementów diety 
zawierających drożdże, suplementów diety zawierających 
kazeinę, suplementów diety zawierających kiełki pszenicy, 
suplementów diety zawierających lecytynę, suplementów 
diety zawierających mleczko pszczele, suplementów diety 
zawierających olej lniany, suplementów diety zawierających 
propolis, suplementów diety zawierających pyłek kwiatowy, 
suplementów diety zawierających siemię lniane, suplemen-
tów diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementów 
witaminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyj-
nych do celów higienicznych, środków antykoncepcyjnych, 
środków toaletowych, środków do higieny ustnej, tabletek 
wspomagających odchudzanie, taśm do celów medycznych 
przylepnych i samoprzylepnych, ubrań codziennych, ubrań 
dla osób cierpiących na inkontynencję, 41 organizowanie 
konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dzie-
dzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji związa-
nych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, publikowanie dokumentów z dzie-
dziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyj-
ne i instruktażowe.

(210) 518970 (220) 2020 09 30
(731) BAHRUDINOV ALI, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUNTER LAND

(531) 18.01.05, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 motocykle, 25 odzież, 37 naprawa i konser-
wacja pojazdów, 41 nauka, edukacja, szkolenia, motoryza-
cyjne kursy jazdy ekstremalnej motocyklem, samochodem, 
sporty motoryzacyjne.

(210) 518971 (220) 2020 09 30
(731) MELENSON JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Shawarma Jaffa Tel Aviv

(531) 28.09.99, 27.05.01
(510), (511) 1 humus, 29 gotowe posiłki składające się 
głównie z kebaba, sałatka cezar, sałatka z kurczaka, 30 chleb 
pita, 43 restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi 
(snack-bary).

(210) 518975 (220) 2020 09 30
(731) KOLASA KRZYSZTOF VICTOR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Alessio
(510), (511) 14 biżuteria osobista, biżuteria męska, łańcusz-
ki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], 
wpinki do klapy [biżuteria], spinki do mankietów, spinki 
do krawatów.

(210) 518978 (220) 2020 09 30
(731) RACZYŃSKI MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUDIOHEAVEN

(531) 01.15.09, 01.15.11, 02.01.01, 02.01.08, 16.01.11, 16.01.14, 
16.01.25, 24.17.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 sprzęt audio, głośniki [sprzęt audio], sprzęt na-
grywający audio, sprzęt konferencyjny audio, miksery [sprzęt 
audio], piloty do sprzętu audiowizualnego, sprzęt audio 
do noszenia na sobie, sprzęt komputerowy do przetwarza-
nia sygnałów audio i wideo, sprzęt komputerowy do do-
prowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, 
głośniki audio, wzmacniacze audio, odtwarzacze audio, od-
biorniki audio, interfejsy audio, miksery audio, analizatory 
audio, kompresory audio, ekspandery audio, przejściówki 
audio, domowe głośniki audio, odbiorniki audio-wideo, sca-
lone wzmacniacze audio, wielopomieszczeniowe urządzenia  
audio, elektroniczne urządzenia audio, samochodowe zesta-
wy audio, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania 
audio, urządzenia do nagrywania audio, odbiorniki bezprze-
wodowe (audio, wideo), cyfrowe urządzenia interfejsowe au-
dio, urządzenia do efektów audio, urządzenia audiowizualne 
i fotograficzne.

(210) 518991 (220) 2020 10 01
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) TOPEX
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed urazami, wypadkami, 
ogniem, przeciw promieniowaniu, w tym spodnie, kamizelki, 
bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, obuwie, rękawicz-
ki, kominiarki, kurtki chroniące przed urazami, wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież robocza 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], w tym spodnie, 
kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, obuwie, 
rękawiczki, kominiarki, kurtki, odzież odblaskowa do zapo-
biegania wypadkom, ochronna odzież odblaskowa, robocza 
odzież odblaskowa, kuloodporna odzież ochronna, odzież 
azbestowa chroniąca przed ogniem, odzież do ochrony 
przed zagrożeniami biologicznymi, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, odzież do ochrony przed dzia-
łaniem środków chemicznych, odzież ochronna chroniąca 
przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna 
zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, ochronna 
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, odzież ognioodporna, ochraniacze termiczne [odzież] 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, odzież chłodzo-
na elektrycznie do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
kółka odblaskowe na odzież, osłony głowy, gogle, gogle 
ochronne, okulary ochronne, okulary kurzoodporne, osłony 
oczu, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, wypadka-
mi, rękawice robocze, rękawice ochronne, rękawice chronią-
ca przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów prze-
mysłowych do ochrony przed urazami, rękawice do ochrony 
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło-
wych, rękawice ogniotrwałe, ochronne osłony na twarz 
dla spawaczy, osłony ochronne na twarz dla robotników, 
ochronne buty robocze, buty ochronne stosowane w prze-
myśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], obuwie 
ochronne, obuwie robocze, kombinezony ochronne, kombi-
nezony ratunkowe, kombinezony do ochrony przed zagro-
żeniami biologicznymi, kombinezony termiczne chroniące 
przed wypadkami lub urazami, kombinezony ochronne 
[przeciw wypadkom lub urazom], ogniotrwałe kombinezo-
ny lotnicze, maski przeciwgazowe, maski ochronne, maski 
do spawania, maski przeciwpyłowe, maski do oddychania, 
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony ukła-
du oddechowego, filtry do masek do oddychania, ochrania-
cze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy 
ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w okre-
ślonych zajęciach sportowych], nagolenniki do ochrony 
przed urazami [inne niż artykuły sportowe lub części strojów 
sportowych], urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygna-
lizacyjne, nakolanniki dla robotników, kaski zabezpieczające, 
ochronne kaski sportowe, 10 ochraniacze słuchu bez zdol-
ności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, nauszni-
ki do ochrony przed hałasem, zatyczki do uszu [przyrządy 
do ochrony uszu], aparaty do ochrony słuchu, odzież ochron-
na do celów medycznych, ochronne maski do sztucznego 
oddychania, 11 odzież ogrzewana elektrycznie, odzież pod-
grzewana elektrycznie do użytku medycznego, elektrycznie 
ogrzewane części garderoby do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, ogrzewacze dłoni [inne niż odzież], 17 rękawice 
izolacyjne, mikroporowate arkusze syntetyczne do produkcji 
odzieży ochronnej, 21 rękawice ogrodnicze, rękawice do po-
lerowania, rękawice do prac domowych, 25 odzież robocza, 
okrycia robocze [kombinezony], odzież ochronna zakłada-
na na ubrania, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież przeciwdeszczowa, rękawiczki [odzież], ocieplacze 
na ręce [odzież], nauszniki [odzież], odzież wodoodporna, 
odzież nieprzemakalna, polary, bluzy z polaru, kamizelki 
z polaru, ciepłe kurtki robocze, spodnie robocze, ogrodnicze 
ubrania robocze, kamizelki robocze, kurtki robocze, fartu-

chy, czapki, rękawice robocze, koszulki, odzież, szorty, sztor-
miaki, kurtki, kombinezony [odzież], odzież wiatroszczelna, 
odzież wojskowa z khaki, ocieplacze na kolana [odzież], pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], rękawice kamuflażo-
we, nakrycia głowy, obuwie, buty robocze.

(210) 519000 (220) 2020 09 30
(731) MATEUSZ ORKISZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIE ROGI 2GO

(531) 03.06.06, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w za-
kresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywa-
nia jedzenia i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi barów typu 
fast-food na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos.

(210) 519001 (220) 2020 09 30
(731) KOLASA KRZYSZTOF VICTOR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Miss Glow
(510), (511) 14 biżuteria osobista, biżuteria, biżuteria dam-
ska, łańcuszki [biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki 
elektroniczne, zegarki elektryczne, zegarki kwarcowe, zegarki 
eleganckie, zegarki na rękę, 26 ozdoby do włosów w formie 
grzebieni, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawija-
nia włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], 
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, przepaski do włosów, 
elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów.

(210) 519023 (220) 2020 10 01
(731) PABIJASZ BŁAŻEJ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICANNA

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących 
towarów: kosmetyki, olejki lecznicze, przyrządy do pomia-
ru wagi, zapalniczki, młynki nieelektryczne, zioła suszone, 
nasiona roślin, waporyzatory dla palaczy, fajki, lufki, bibułki 
papierowe.
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(210) 519028 (220) 2020 10 01
(731) HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZDOTYKOWO.PL

(531) 04.05.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, aparaty joni-
zujące do oczyszczania powietrza, autoklawy do sterylizacji, 
bezdotykowe suszarki do rąk, dozowniki środków dezyn-
fekujących, elektrostatyczne filtry powietrza, elektryczne 
oczyszczacze powietrza, elektryczne urządzenia do dezodo-
ryzacji pomieszczeń, filtry do użycia z urządzeniami do celów 
sanitarnych.

(210) 519085 (220) 2020 10 05
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSECCO PASSIAMO PRODUCT OF ITALY

(531) 26.01.05, 26.04.02, 26.04.22, 24.03.07, 24.03.19, 25.01.06, 
25.01.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 wino, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego 
PROSECCO.

(210) 519126 (220) 2020 10 05
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vital Power PRO HEART

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, 
preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, na-
poje do celów leczniczych, zioła lecznicze, 32 napoje bezal-
koholowe, koncentraty napojów.

(210) 519176 (220) 2020 10 06
(731) ŻYLIŃSKA BERNADETA BRI WYCENY, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRI WYCENY

(531) 26.04.09, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, 
konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, wyceny han-
dlowe, usługi w zakresie wyceny marki, 36 wyceny nierucho-
mości, wyceny nieruchomości gruntowych, wyceny budyn-
ków, wyceny majątku, wyceny majątku ruchomego, wyceny 
ładunków i towarów, wyceny jachtów, wyceny używanych 
samochodów, wyceny urządzeń mechanicznych, wyceny 
majątku rolnego, wyceny drewna na pniu, wyceny finanso-
we, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wycena roszczeń 
ubezpieczeniowy, wycena finansowa dla celów bankowości, 
wycena finansowa w celach fiskalnych, wyceny finansowe 
nieruchomości dzierżawionych, wycena związana z projek-
towaniem budynków, wycena związana z ekspertyzą budyn-
ków, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie 
wycen majątkowych, usługi w zakresie wyceny własności 
intelektualnej.

(210) 519196 (220) 2020 10 07
(731) RAGIN MAREK, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) BAS Logistics
(510), (511) 39 logistyka transportu, usługi transportu sa-
mochodami silnikowymi, usługi transportu pojazdami silni-
kowymi, usługi transportu drogowego, usługi transportowe, 
usługi pośrednictwa transportowego, transport lądowy, 
organizowanie transportu, usługi w zakresie organizowania 
transportu drogowego, usługi w zakresie organizowania 
transportu, usługi w zakresie transportu drogowego, usłu-
gi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, do-
stawa towarów, ekspresowa dostawa towarów, odbieranie 
towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja 
dostarczania towarów, organizowanie odbierania towarów, 
organizowanie transportu ładunków, organizowanie trans-
portu towarów, organizowanie wysyłki towarów, przewóz 
towarów, spedycja towarów, transport samochodami cięża-
rowymi, transport towarów, usługi agencji spedycyjnej, usłu-
gi agencji spedycyjnych, usługi przeładunkowe, usługi prze-
woźnika, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, 
usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, 
koleją i drogą morską, usługi transportu drogowego ładun-
ków, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie 
transportu towarów, wysyłka towarów.

(210) 519207 (220) 2020 10 02
(731) NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RAPTEIN
(510), (511) 1 białka do użytku w produkcji kosmetyków, 
napojów, produktów spożywczych i suplementów diety, 
białko do użytku przemysłowego, białko w postaci surow-
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ca do badań naukowych i medycznych, ekstrakty roślinne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, produkty białko-
we na bazie rzepaku jako funkcjonalne dodatki do żywno-
ści, izolat białka rzepakowego, białko pozyskane z rzepaku 
do produkcji żywności.

(210) 519211 (220) 2020 10 06
(731) GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

(540) (znak słowny)
(540) HUMI BROWN GOLD
(510), (511) 1 nawóz organiczny.

(210) 519219 (220) 2020 10 08
(731) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA INDYKA Łukosz TRUST 4 FOOD

(531) 29.01.15, 03.07.04, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.11, 
26.11.12, 26.01.05, 26.01.18, 09.01.10

(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby 
mięsne, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne 
osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, ryby, owo-
ce morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, przetworzo-
ne owady i larwy.

(210) 519220 (220) 2020 10 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP DOKUMENT

(531) 02.09.04, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 

w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja 
[reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowa-
nie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie in-
formacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informa-
cji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-



62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2020

wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncer-
tów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarzą-
dzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycz-
nych prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów 
śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty mu-
zyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka 
w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji bi-
letów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi 
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowa-
dzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projekto-
wanie graficzne.

(210) 519231 (220) 2020 10 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP KULTURA 2

(531) 26.13.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane 
dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do na-
uki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry kompu-
terowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki 
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-

mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papier-
nicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane 
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fo-
tografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie 
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania foto-
grafii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mo-
cowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, 
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów 
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami 
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkle-
jania [albumy fotograficzne], papier do drukowania foto-
grafii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry 
i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przeno-
śne gry komputerowe, gry planszowe, gry przystosowane 
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, artykuły spor-
towe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam 
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i cza-
su na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, pro-
dukcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogło-
szeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interneto-
wym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom 
dokonanie zakupu w dobrych warunkach, promowanie 
koncertów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, 
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obra-
zu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunika-
cyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablo-
wą, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozryw-
kowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu 
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, reali-
zacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna 
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i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncertów, or-
ganizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządza-
nie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów mu-
zycznych prezentacja koncertów muzycznych, usługi kon-
certów śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, kon-
certy muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, 
rozrywka w postaci koncertów, organizowanie koncertów 
muzyki pop, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzycz-
ne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi rezerwacji biletów na koncerty, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycz-
nych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncerto-
wych, usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncer-
ty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne.

(210) 519235 (220) 2020 10 08
(731) CIBIS PAWEŁ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Paweł Cibis Luxury Kebab
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie je-
dzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
usługi barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-
cji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi świadczone 
przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, 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 za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, 
usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach.

(210) 519236 (220) 2020 10 08
(731) TEA FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TONZO
(510), (511) 30 herbata, yerba mate, herbata matcha, herba-
ta rooibos, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
wyroby piekarnicze i ciastkarskie, batony zbożowe i ener-
getyczne, batony czekoladowe, batony sezamowe, batony 
spożywcze na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, przekąski 
na bazie kukurydzy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na ba-
zie pszenicy, przekąski wykonane z mąki ziemniaczanej, chip-
sy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kukurydziane, 32 napoje 
izotoniczne, napoje energetyzujące, aromatyzowane napoje 

gazowane, napoje proteinowe, napoje zawierające witami-
ny, napoje półmrożone, napoje na bazie owoców i warzyw, 
napoje bezalkoholowe na bazie herbaty, napoje bezalkoho-
lowe na bazie kawy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach 
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu na-
stępujących towarów: herbaty, herbaty yerba mate, herbaty 
matcha, herbaty rooibos, kawy, zioła, przyprawy, akceso-
ria do kawy i herbaty, akcesoria do yerba mate, akcesoria 
do matchy, czajniki, dzbanki, zaparzacze do herbaty i kawy, 
szklanki, kubki, filiżanki, puszki i pudełka ozdobne, ciastka 
i wyroby piekarnicze, syropy, dodatki do kawy i herbaty, 
czekolady, czekolady na gorąco, kakao, zestawy prezento-
we, batony zbożowe i energetyczne, batony czekoladowe, 
batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, prze-
kąski wieloziarniste, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski wykona-
ne z mąki ziemniaczanej, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, ku-
kurydziane, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, aro-
matyzowane napoje gazowane, napoje proteinowe, napoje 
zawierające witaminy, napoje półmrożone, napoje na bazie 
owoców i warzyw, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty, 
napoje bezalkoholowe na bazie kawy, napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu.

(210) 519246 (220) 2020 10 08
(731) MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.23
(510), (511) 12 przyczepa, karoserie do przyczep, podwozia 
przyczep do pojazdów, przyczepo-namioty, przyczepy, przy-
czepy do lądowych pojazdów mechanicznych, przyczepy 
do pojazdów, przyczepy drogowe, przyczepy kempingowe, 
przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy mieszkalne 
[karawany], przyczepy transportowe, przyczepy turystyczne 
mieszkalne.

(210) 519250 (220) 2020 10 09
(731) FLORA GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chyby
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FloraGO

(531) 05.05.19, 05.05.20, 24.15.03, 24.15.11, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy użyźniają-
ce glebę, nawozy mineralne i nieorganiczne, sole [nawo-
zy], ziemia doniczkowa, organiczna ziemia doniczkowa, 
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26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzywa, sztuczne 
kwiaty, owoce i warzywa z tworzyw sztucznych oraz z ma-
teriałów tekstylnych, rośliny sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty cięte, 
żywe kwiaty naturalne, kwiaty świeże, świeże kwiaty jadalne, 
wieńce z kwiatów naturalnych, rośliny doniczkowe, rośliny 
naturalne, rośliny świeże, rośliny kwitnące, rośliny żywe, ro-
śliny liściaste i strączkowe, rośliny pnące, drzewa [rośliny], 
sadzonki kwiatów i roślin, nasiona i cebulki kwiatowe, nasio-
na traw, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej, 
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów 
i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek 
roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych 
kwiatów i roślin, informacja handlowa, promocja sprzedaży 
nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwia-
tów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów 
i roślin, usługi organizowania programów lojalnościowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych dotyczących nawozów, 
ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także 
świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin.

(210) 519252 (220) 2020 10 09
(731) GAJECKI KAMIL, Strzegom
(540) (znak słowny)
(540) NuuBag
(510), (511) 9 torby do noszenia komputerów, 14 biżuteria, 
szkatułki na biżuterię, paski do zegarków, tarcze do zegar-
ków, zegarki damskie, zegarki na rękę, breloczki do kluczy 
[ozdoby], 18 paski naramienne, artykuły podróżne [walizki, 
torby], kufry i torby podróżne, skórzane torby na zakupy, 
sportowe torby, torby, torby i portfele skórzane, torby na pas 
i na biodra [nerki], torby na ramię, torby podróżne, torby po-
dróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby uniwersalne, 
torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, małe plecaki, plecaki, aktówki, teczki, aktówki wyko-
nane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, kopertówki, 
etui, futerały na dokumenty, kosmetyczki, paski do torebek 
na ramię, portfele, torebki damskie, 25 apaszki, bluzki, bluzy 
dresowe, dolne części ubrań [odzież], kombinezony [odzież], 
kostiumy dla kobiet, koszule, kurtki, krótkie spodnie, leggin-
sy, odzież damska, paski, spódnice, suknie koktajlowe, suknie 
wieczorowe, swetry.

(210) 519290 (220) 2020 10 09
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.13.25, 26.04.04
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 port-
monetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, tor-
by na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 

25 obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, 
koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rę-
kawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki], 
paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy telewi-
zyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklama kore-
spondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(210) 519294 (220) 2020 10 09
(731) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DOM WIŚNIOWIECKICH
(510), (511) 29 wędliny, mięso i wędliny, sery dojrzewające, 
sery topione, ser twardy, ser wędzony, ser miękki, biały ser, 
salami, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), jaja, jaja ptasie i produkty 
z jaj, jogurty, kefir [napój mleczny], mleko, śmietana, masło, 
dżemy, marmolada, przeciery warzywne, przeciery owoco-
we, owoce konserwowane w słoikach, ryby, ryby solone, go-
towane ryby, ryby wędzone, pasty rybne, pasty warzywne, 
zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy, 
sałatki warzywne, drób, mleczne produkty, jogurt, buliony, 
nabiał i substytuty nabiału, 30 chleb, bułki, bagietki, ciasta, 
ciastka, ciasta z kremem, pączki, eklerki, rogaliki, croissant [ro-
galiki z ciasta francuskiego], cukierki, cukierki czekoladowe, 
cukierki wykonane ręcznie, batoniki, batoniki musli, batony 
zbożowe i energetyczne, ptysie, tarty, ciasteczka, kanapki, 
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, mąka, makaro-
ny, świeży makaron, potrawy z makaronu, kluski gnocchi, 
gnocchi na bazie mąki, makarony do zup, pierożki ravioli, 
świeże pierożki, pierożki na bazie mąki, przekąski z produk-
tów zbożowych, przekąski sporządzone z produktów zbożo-
wych, desery z muesli, naleśniki, placki, lody, pierogi, kluski,  
32 napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe [napo-
je], soki warzywne [napoje], napoje bezalkoholowe, syropy 
do napojów, lemoniada, woda, 35 pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakłada-
niem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o fran-
czyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
usługi zarządzania sprzedażą, administrowanie sprzeda-
żą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, usługi barów i restauracji, informacja o usługach re-
stauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
restauracje oferujące dania na wynos, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary.
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(210) 519303 (220) 2020 10 10
(731) LAWRYN ARKADIUSZ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the PINK BOX ACCESSORIES FOR WOMAN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 09.01.10, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy.

(210) 519310 (220) 2020 10 11
(731) JABŁOŃSKA PATRYCJA BIEL ATELIER, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) BIEL ATELIER PATRYCJA JABŁOŃSKA
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, 35 usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych.

(210) 519321 (220) 2020 10 08
(731) POLESZAK HENRYK, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GK Golden KING AROMA Menthol

(531) 05.03.13, 05.03.16, 03.01.01, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 
27.05.01, 26.04.02, 29.01.14

(510), (511) 3 substancje aromatyczne do zapachów, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty zapacho-
we, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe 
do celów domowych.

(210) 519332 (220) 2020 10 09
(731) DUBAJ DAMIAN GRUPA SPRZEDAŻOWA, Szklary
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ARTISTICK

(531) 20.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały i przyrządy do pisania, ołówki, kred-
ki i ołówki kopiowe, ołówki mechaniczne, ołówki automa-
tyczne wyciskowe, ołówki wieczne, wieczne pióra, przyrzą-
dy do kreślenia w tuszu, długopisy, mazaki, flamastry, kredy 
do malowania i znakowania, wkłady do przyborów do pisa-
nia, gumki do ścierania, zestawy cyrki kreślarskich, szablony 
(artykuły piśmienne), linijki, przykładnice, sprzęt biurowy 
/z wyjątkiem mebli/, pędzle, papier i wyroby papiernicze, 
piórniki rolowane, gumki do wymazywania tekstu pisanego, 
papier i tektura i wyroby z tych materiałów, pędzle malarskie, 
ołówki do szkicowania, ołówki kolorowe, ołówki akwarelowe, 
pastele olejne, pastele miękkie, ołówki do szkicowania roz-
puszczalne w wodzie, pastele, ołówki kreślarskie, węgiel pra-
sowany do rysowania, bloki rysunkowe i szkicownicze oraz 
papier, węgiel drzewny do rysowania, węgiel rysunkowy dla 
artystów, temperówka do ołówków.

(210) 519360 (220) 2020 10 09
(731) ANINOWSKA-MACIEJEWSKA LUCYNA, Szczęsne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA NAWIGATORÓW KURS NA PRAWDĘ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.05.25, 25.01.25
(510), (511) 9 nośniki informacji magnetyczne i optyczne, 
16 książki, czasopisma, kalendarze, zakładki do książek, karty 
pocztowe, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sym-
pozjów, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie książek, produkcja filmów 
innych niż reklamowych, doradztwo w zakresie edukacji 
i kształcenia.

(210) 519368 (220) 2020 10 09
(731) ROSIAK DARIUSZ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 26.04.02, 26.01.01, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 16 kubki na ołówki, czasopisma [periodyki]: 
książki, afisze, plakaty, kalendarze, kalendarze drukowane, 
kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, naklejki na sa-
mochody, albumy na naklejki, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], artykuły papiernicze do pisania, artykuły papier-
nicze na przyjęcia, biurowe artykuły papiernicze, artykuły pi-
śmiennicze, przybory szkolne [artykuły piśmienne], artykuły 
biurowe, pióra i długopisy [artykuły biurowe], artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], 21 kubki, filiżanki i kubki, uchwyty 
na kubki, kubki plastikowe, kubki papierowe, kubki szklane, 
kubki porcelanowe, kubki ceramiczne, kubki podróżne, kub-
ki termiczne, kubki do napojów, 25 nakrycia głowy, odzież, 
czapki bejsbolówki, czapki sportowe, czapki [nakrycia głowy], 
kominiarki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szaliki [odzież], 
chusty [odzież], szale i chusty na głowę, rękawiczki [odzież], 
38 komunikacja radiowa, mobilna komunikacja radiowa, ra-
diowe usługi informacyjne, nadawanie 38 programów drogą 
radiową, komunikacja danych drogą radiową, transfer infor-
macji drogą radiową, transmisja danych przez radio, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów ra-
diowych i telewizyjnych, nadawanie i transmisja programów 
radiowych, transmisja radiowa informacji i innych progra-
mów, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, 
transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sie-
ci kablowych, podcasting, usługi transmisji cyfrowej, usługi 
transmisji komputerowej, usługi transmisji danych, usługi 
transmisji audiowizualnej, usługi elektronicznej transmisji 
głosu, usługi elektronicznej transmisji danych, 41 radiowe 
programy rozrywkowe, prezentowanie programów radio-
wych, montaż programów radiowych, dostarczanie rozrywki 
drogą radiową, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, 
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, sprzedaż 
programów radiowych do kilku stacji, usługi w zakresie pro-
dukcji programów radiowych, świadczenie usług w zakresie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, realizacja transmisji radiowych.

(210) 519383 (220) 2020 10 12
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) Fortisept
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do my-
cia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], balsamy do użytku medycznego, bandaże 
elastyczne [opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chu-
steczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, diete-
tyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślin-
ne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty 
i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty derma-

tologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substan-
cje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
gaza, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, 
higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże -), intymne 
preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kre-
my do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy leczni-
cze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów 
medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, 
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecz-
nicza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze na-
pary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki 
do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze 
preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty do pielęgna-
cji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty 
w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecz-
nicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze 
płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści na wysypkę 
pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kre-
my do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry 
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, 
leki dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał 
opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy die-
ty, mineralne suplementy odżywcze, mleko w proszku [żyw-
ność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki wita-
minowe, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, na-
poje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku leczni-
czego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, na-
sączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waci-
ki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunko-
we i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki 
do ran, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt 
i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pie-
luszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, 
podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, 
preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty die-
tetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty en-
zymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, 
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, pre-
paraty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mi-
neralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla 
ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe i mineral-
ne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suple-
menty), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty 
żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki na środki farma-
ceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do ste-
rylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczysz-
czające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye anty-
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alergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w for-
mie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye 
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gar-
dła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki 
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, środki dezynfekujące do użytku do-
mowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki do płu-
kania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji, 
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, 
strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do ce-
lów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, 
substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, 
suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, tabletki przeciwutleniające, 
tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], 
tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze prepa-
raty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina 
do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata 
do celów medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki 
odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel ak-
tywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe 
do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i pre-
paraty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higienicz-
ne, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycznych, 
wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, 
wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne do celów far-
maceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, żele 
antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, 
żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku 
osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suple-
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, 
żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystoso-
wana do celów medycznych.

(210) 519384 (220) 2020 10 12
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) (znak słowny)
(540) SEDAXIN HoReCa
(510), (511) 5 środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji 
powierzchni.

(210) 519395 (220) 2020 10 13
(731) STYL DRZEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) styl drzewa

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07, 26.05.18
(510), (511) 19 schody niemetalowe, drewniane poręcze, 
drzwi drewniane, niemetalowe ramy do okien szklanych, 
drewniane pokrycia podłogowe, podłogi niemetalowe, par-
kiety, elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, 
płyty sufitowe, nie z metalu, drzwi oszklone, niemetalowe, 
materiały budowlane z drewna.

(210) 519401 (220) 2020 10 12
(731) FINANCE NAVIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Finance Navigator
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe, doradztwo in-
westycyjne, usługi finansowo-inwestycyjne, inwestycje fi-
nansowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, fundusze 
emerytalne.

(210) 519438 (220) 2020 10 13
(731) X-RAY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X RAY CONSULTING

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 24.17.02, 
26.13.99

(510), (511) 35 usługi doradcze i consultingowe w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi 
sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja 
personelu, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, badania opinii publicznej, analizy i bada-
nia rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
marketing, public relations, reklama, reklama billbordowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiału 
reklamowego, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, 41 usługi szkoleniowe i informacyjne w zakre-
sie doskonalenia zawodowego detektywów i pracowników 
ochrony, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w za-
kresie bezpieczeństwa biznesu, 42 zarządzanie projektami IT, 
usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe 
i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing pro-
gramistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing 
usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie syste-
mów i sprzętów komputerowych, 45 usługi detektywistycz-
ne, usługi agencji detektywistycznych, usługi ochrony osobi-
stej i mienia, eskorty, konwoju, usługi monitoringu systemów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi monitoringu 
satelitarnego osób i mienia, usługi obserwacji osób i obiek-
tów, usługi w zakresie poszukiwania i identyfikacji osób 
i mienia, usługi w zakresie zbierania, weryfikacji i utrwalania 
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informacji dotyczących osób i mienia, usługi wykrywania 
urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa.

(210) 519439 (220) 2020 10 13
(731) X-RAY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.13.99
(510), (511) 35 usługi doradcze i consultingowe w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, doradztwo i pomoc w zakresie 
organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi sekretar-
skie, sortowanie danych w bazach komputerowych, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, wy-
wiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ba-
dania opinii publicznej, analizy i badania rynku, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, marketing, public relations, 
reklama, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, 
uaktualnianie materiału reklamowego, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, 41 usługi szkoleniowe i informa-
cyjne w zakresie doskonalenia zawodowego detektywów i pra-
cowników ochrony, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw 
w zakresie bezpieczeństwa biznesu, 42 zarządzanie projektami 
IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe 
i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing progra-
mistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług 
oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów 
i sprzętów komputerowych, 45 usługi detektywistyczne, usługi 
agencji detektywistycznych, usługi ochrony osobistej i mienia, 
eskorty, konwoju, usługi monitoringu systemów bezpieczeń-
stwa i antywłamaniowych, usługi monitoringu satelitarnego 
osób i mienia, usługi obserwacji osób i obiektów, usługi w zakre-
sie poszukiwania i identyfikacji osób i mienia, usługi w zakresie 
zbierania, weryfikacji i utrwalania informacji dotyczących osób 
i mienia, usługi wykrywania urządzeń do nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, usługi doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa.

(210) 519441 (220) 2020 10 13
(731) KOC MATEUSZ STRATUMTEC, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stratumtec

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny rozpylające, 45 zarządzanie znakami 
towarowymi.

(210) 519450 (220) 2019 07 26
(731) Hansgrohe SE, Schiltach, DE
(540) (znak słowny)
(540) VERNIS
(510), (511) 11 urządzenia wodociągowe i instalacje sani-
tarne, zawory mieszające jako część instalacji sanitarnych, 
armatura sterowana ręcznie i automatycznie do dopływu 
i odpływu wody, armatura umywalkowa, bidetowa i zlewo-
wa, wannowa i natryskowa, prysznice, szyny prysznicowe, 
uchwyty prysznicowe, głowice prysznicowe, dysze boczne, 
słuchawki prysznicowe, węże prysznicowe, zestawy prysz-
nicowe, składające się ze słuchawki prysznicowej, szyny 
prysznicowej, węża prysznicowego i zaworu mieszającego, 
systemy prysznicowe, armatura wlotowa i wylotowa oraz 
armatura przelewowa do umywalek, bidetów, wanien i bro-
dzików, urządzenia sterujące do instalacji wodociągowych 
i sanitarnych, urządzenia sterujące do instalacji wodociągo-
wych i sanitarnych, urządzenia, aparatura i instalacje do fil-
trowania, zmiękczania lub chłodzenia wody i wody pitnej, 
urządzenia, aparatura i instalacje do dodawania dwutlenku 
węgla do wody i wody pitnej (karbonizacja), filtry do wody 
i uzdatniania wody pitnej, filtry do urządzeń do uzdatnia-
nia wody, filtry do wody i wody pitnej, filtry do przewo-
dów wodociągowych, urządzenia do obróbki promieniami 
UV (nie dla celów medycznych), dystrybutory i krany wody 
i wody pitnej, zlewozmywaki, zlewozmywaki i zlewozmy-
waki do zabudowy, jednostki zlewozmywakowe: ociekacze 
do zlewozmywaków, kuchennych, kształtki i regulatory stru-
mienia do odpływów wody sanitarnej, gniazda do instalacji 
sanitarnych, kształtki montażowe i mocujące do instalacji 
sanitarnych, nie metalowe, jeżeli zawarte w tej klasie, części 
i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów.

(210) 519456 (220) 2020 10 13
(731) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 05.03.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie, 
29 owoce przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, 
suszone jabłka, przetworzone jabłka, chipsy owocowe, chip-
sy warzywne, desery owocowe, ekstrakty warzywne do go-
towania, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, 
gotowe dania warzywne, kandyzowane owoce, koncentraty 
warzywne, oleje, oliwy, orzechy, owoce w puszkach, przecie-
ry owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże owoce, świe-
że jabłka, świeże warzywa i płody rolne, młode drzewka, pro-
dukty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 42 administracja ser-
werów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach 
komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramo-
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wania komputerowego, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, utrzymanie oprogramowania komputerowe-
go, wynajem oprogramowania, usługi doradcze w zakresie 
oprogramowania, naprawa oprogramowania, audyt jakości 
owoców, warzyw i metod uprawy, inspekcja towarów w za-
kresie kontroli jakości, certyfikacja owoców, warzyw i metod 
uprawy, doradztwo w zakresie zapewniania jakości owoców 
i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i te-
stowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie jakości metod 
uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług zapewniania 
jakości, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 
44 doradztwo rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo 
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały 
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 licencjono-
wanie oprogramowania, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, licencjonowanie technologii.

(210) 519458 (220) 2020 10 13
(731) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gorlice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUVIM

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 tabliczki identyfikacyjne metalowe, 20 tablicz-
ki znamionowe niemetalowe, wywieszki [tabliczki ogłosze-
niowe] z drewna lub tworzyw sztucznych.

(210) 519479 (220) 2020 10 13
(731) POLSKI ZWIĄZEK INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LENDTECH
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania 
biznesowe, rynkowe, w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, w reklamie, w działalności gospodarczej, w zarzą-
dzaniu, w marketingu, organizowanie targów handlowych, 
reklama, 38 komunikacja za pośrednictwem nowoczesnych 
technologii, usługi telekonferencyjne i wideokonferencyjne, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, warsztatów, konkursów, redagowanie 
tekstów i publikowanie książek, czasopism, broszur, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, 42 chmura obliczeniowa, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, kompute-
rowego, internetowego, elektronicznie monitorowanie syste-
mów komputerowych oraz aktywności w celu wykrywania 
oszustw i kradzieży tożsamości, hosting, utrzymywanie i udo-
stępnianie stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, 45 audyty zgodności z prawem, z przepisami, 
monitoring prawny, usługi w zakresie licencjonowania.

(210) 519525 (220) 2020 10 15
(731) SZUKALSKA IZABELA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lelen

(531) 03.04.07, 03.04.14, 03.04.24, 09.03.05, 27.05.01
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 519528 (220) 2020 10 15
(731) WINIARSKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Good Staff

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez grupy 
muzyczne, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, wi-
dowiska muzyczne, zarządzanie stroną artystyczną wystę-
pów muzycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
wystaw, konkursów, występów, koncertów, festiwali muzycz-
nych, warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, podróży studyjnych, kongresów, imprez rozrywkowych, 
artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, 
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydaw-
nicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek 
i materiałów dydaktycznych, publikowanie nut, publikowa-
nie książek, czasopism, gazet, fotografii, poradników, broszur 
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagry-
wanie materiałów dydaktycznych, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi artystów: 
teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców 
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organi-
zowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii ar-
tystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości 
artystycznej, katalogowanie i archiwizacja dorobku artystycz-
nego twórców, usługi orkiestr, kompozycje muzyczne, usługi 
galerii sztuki, publikacje elektroniczne on-line, usługi studiów 
nagrań, usługi studiów filmowych, wizualna rejestracja kon-
certów, zdarzeń, imprez i uroczystości.
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(210) 519536 (220) 2020 10 14
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa 

AEON Co. Ltd.), Chiba, JP
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU

(531) 05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 
27.05.01, 29.01.12, 28.03

(510), (511) 29 wędzony łosoś.

(210) 519577 (220) 2020 10 16
(731) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DRUMFLEX
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable 
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe świa-
tłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinfor-
matyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne 
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskro-
bezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne, 
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elek-
tryczne, koncentryczne i światłowodowe.

(210) 519588 (220) 2020 10 15
(731) WARSAW MEATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warsaw meats Premium Poultry

(531) 03.07.03, 03.07.24, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 drób nieżywy, mięso świeże, mięso mrożo-
ne, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, 
mięso wędzone, mięso mielone, podroby mięsne, przetwory 
z podrobów mięsnych i z krwi, przetwory i wyroby mięsne, 
ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kieł-
basy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety 
na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wę-
dzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mię-
sne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie 
mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne 
i warzywne, 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, po-
przez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: mięso, podroby mięsne, przetwory 

i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania i potra-
wy na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, gala-
retki mięsne i warzywne, tłuszcze jadalne, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych i promocyjnych, 39 usługi transpor-
towe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami 
uniwersalnymi i specjalistycznymi, specjalistyczny transport 
chłodniczy, składowanie, magazynowanie, magazynowanie 
chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, sortowanie, kon-
fekcjonowanie i dostarczanie towarów, usługi informacyjne 
i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.

(210) 519597 (220) 2020 10 15
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna PLUS BEZ ŻELAZA
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty 
białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze do ce-
lów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty farma-
ceutyczne, preparaty do celów leczniczych.

(210) 519631 (220) 2020 10 18
(731) BRUKSZO KLAUDIA PETSZKOLE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeTSZKOLe

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki nad zwierzętami do-
mowymi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzęta-
mi domowymi, 45 opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela].

(210) 519648 (220) 2020 10 16
(731) SMART COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SmartLac
(510), (511) 2 lakiery, utrwalacze do lakierów, lakiery do ma-
lowania, lakiery w sprayu, lakiery do kalkomanii, antykryp-
togamiczne lakiery ochronne, lakiery do użytku przez ar-
tystów, 3 lakiery do paznokci, sztuczne paznokcie, brokat 
do paznokci, kremy do paznokci, emalie do paznokci, utwar-
dzacze do paznokci, żel do paznokci, odżywki do paznokci, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do paznokci, 
sztuczne paznokcie, materiały na powłoki do paznokci, kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 5 preparaty zapobie-
gające obgryzaniu paznokci, preparaty do leczenia grzybicy 
paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci do celów me-
dycznych, 8 pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci, cąż-
ki do paznokci, nożyczki do paznokci, polerki do paznokci, 
nożyczki do skórek wokół paznokcia, 10 obcążki do paznokci 
do użytku medycznego, 21 szczoteczki do paznokci, tacki 
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do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, 28 zabawkowe 
sztuczne paznokcie, 44 usługi pielęgnacji paznokci, salonów 
pielęgnacji paznokci.

(210) 519650 (220) 2020 10 19
(731) IDESK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.19, 24.17.02
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsul-
tacyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość 
i rachunkowość, rachunkowość, księgowość i audyt, 45 usłu-
gi prawne, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dzie-
dzinie opodatkowania, doradztwo w sporach sądowych.

(210) 519699 (220) 2020 10 19
(731) GRAND STRATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowny)
(540) GRAND STRATON
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomościami, administrowanie nieruchomościami, admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo 
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi nabywania nieru-
chomości, usługi nabywania gruntu, wynajem nieruchomo-
ści i majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, ocena 
i wycena nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
wyceny nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, udzielanie pożyczek na nie-
ruchomość, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi w za-
kresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, finansowanie projektów dewelo-
perskich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne dotyczą-
ce nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nierucho-
mości mieszkaniowych, doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, 41 organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

(210) 519709 (220) 2020 10 19
(731) PITAYA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) PITAYA KUCHNIA
(510), (511) 8 sztućce, noże, nożyczki, narzędzia do ścierania, 
osełki, przyrządy do cięcia, 21 nieelektryczne narzędzia ku-
chenne, przybory kuchenne, gąbki, materiały szczotkarskie, 
sprzęt do czyszczenia, naczynia, talerze, garnki, patelnie, wy-
roby ze szkła, porcelany, fajansu, pojemniki dla gospodarstwa 
domowego, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego 
w zakresie artykułów spożywczych, napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych, w zakresie artykułów gospodarstwa do-
mowego, zwłaszcza w zakresie elektrycznych i nieelektrycz-
nych urządzeń do gospodarstwa domowego i kuchni, w za-
kresie wyrobów szklanych, ceramicznych, porcelanowych, 
wyrobów metalowych i wyrobów z tworzywa sztucznego 
do gospodarstwa domowego i kuchni, w zakresie pojem-
ników do gospodarstwa domowego i kuchni, w zakresie 
naczyń do gotowania i w zakresie artykułów dekoracyjnych 
i materiałów dekoracyjnych.

(210) 519714 (220) 2020 10 19
(731) DOBRZAŃSKI RAFAŁ KARMELLO, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BENIOWSKI
(510), (511) 30 czekolada, czekolada do picia, napoje na ba-
zie czekolady, musy czekoladowe, wyroby czekoladowe, cze-
koladki, trufle, bombonierki, pralinki, cukierki czekoladowe, 
galaretki owocowe, owoce w czekoladzie, orzechy w czeko-
ladzie, batoniki, draże, jadalne ozdoby czekoladowe do ciast, 
słodycze czekoladowe ozdobne, 33 napoje alkoholowe.

(210) 519716 (220) 2020 10 20
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Lenz Proptech
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomo-
ści, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe zwią-
zane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie 
konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, fi-
nansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, in-
westowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieru-
chomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena 
nieruchomości [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu 
nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej wła-
sności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, osza-
cowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie 
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowa-
nie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości 
komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
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i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, po-
moc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczenio-
we w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla 
właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nie-
ruchomości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących 
zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nie-
ruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji 
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi agen-
cji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przed-
siębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieru-
chomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie dzierżawy 
nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieru-
chomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nierucho-
mości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nierucho-
mości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finan-
sowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe w za-
kresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nie-
ruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyj-
ne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kre-
dytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem 
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie odna-
wiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia 
od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień 
dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w za-
kresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi 
wyceny nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości zwią-
zanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieru-
chomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz-
czeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania 

nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zwią-
zane ze współwłasnością nieruchomości, wycena finansowa 
majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa [ubez-
pieczenia, bankowość, nieruchomości], wybór i nabywanie 
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena nierucho-
mości [finansowa], wyceny finansowe nieruchomości dzierża-
wionych, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe 
nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczo-
nej, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, 
wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], za-
bezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, 
zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarzą-
dzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem 
nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami.

(210) 519729 (220) 2020 10 18
(731) POLSKA IZBA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW 

WODNYCH-POLSKIE JACHTY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE JACHTY POLSKA IZBA PRZEMYSŁU 

JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.03.23, 18.03.02, 18.03.21
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 
programy komputerowe, oprogramowanie szkoleniowe, pro-
gramy użytkowe, elektroniczne publikacje, w tym bazy danych 
i publikacje multimedialne, nagrania dźwiękowe i audiowizual-
ne, 16 publikacje drukowane, materiały piśmiennicze, czasopi-
sma, periodyki, książki, poradniki, podręczniki, katalogi, albumy, 
informatory, raporty, sprawozdania, materiały instruktażowe, 
broszury, plakaty, plany, afisze, kalendarze, kalendarze z kart-
kami do zdzierania, almanachy, notatniki, notesy podręczne, 
ulotki, blankiety, formularze, szablony, prospekty, karty poczto-
we, bilety, druki, graficzne odbitki, pieczęcie, naklejki adresowe, 
nalepki, fotografie, reprodukcje graficzne, 35 badania rynku 
i opinii publicznej, sondaże, informacje statystyczne, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, organizowanie targów, 
wystaw i stałych ekspozycji handlowych i reklamowych, po-
kazy towarów, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, ekspertyzy, 
analizy kosztów i wyceny w zakresie działalności gospodarczej, 
analizy ekonomiczne i marketingowe na rzecz przedsiębiorców, 
prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzowanie da-
nych w komputerowych i internetowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji 
za pomocą sieci komputerowych, wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi 
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agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospo-
darczej, usługi agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo 
w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi negocjacyjne, wy-
dawanie 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, pośrednictwo i po-
moc w uzyskiwaniu krajowych i unijnych środków finansowych 
na rzecz przedsiębiorców, promowanie nowych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, promowanie polskiego prze-
mysłu jachtowego i sportów wodnych, wspieranie inicjatyw 
gospodarczych, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, promowanie wiedzy i kształcenia z zakresu przemysłu 
jachtowego i sportów wodnych, promowanie turystyki i rekre-
acji wodnej, usługi z zakresu public relations, kształtowanie i pro-
mowanie zasad etyki w działalności gospodarczej, usługi agencji 
reklamowej, reklamy, reklamy prasowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, re-
klamy telewizyjne, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi związane z przygotowywaniem materiałów do druku, 
powielanie dokumentów, obróbka tekstów, prenumerata cza-
sopism i periodyków dla osób trzecich, produkcja reklam w tym 
filmów reklamowych, 41 organizowanie, prowadzenie i obsłu-
ga konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i konkursów, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw 
i stałych ekspozycji z dziedziny kultury i edukacji, 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, informacja 
o rekreacji, organizowanie zawodów sportowych, 42 usługi z za-
kresu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrod-
niczych i technicznych, techniczne badania, analizy i ekspertyzy, 
opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynie-
ryjne, projektowanie prezentacji multimedialnych, wzornictwo 
przemysłowe, kontrola jakości, testowanie materiałów i produk-
tów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, konwersja danych przez programy komputerowe, 45 usługi 
arbitrażowe i mediacyjne, rozstrzyganie spraw spornych, opi-
niowanie aktów prawnych, badania prawne, przygotowywanie 
projektów regulacji prawnych związanych z przemysłem jach-
towym i sportami wodnymi, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, opinie z zakresu własności przemysłowej.

(210) 519732 (220) 2020 10 20
(731) FUNDACJA FASCYNUJĄCY ŚWIAT DZIECKA, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA FASCYNUJĄCY Świat Dziecka

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 01.05.07, 01.05.23
(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, 
edukacyjne usługi doradcze, instruktaż w zakresie technik 
komunikacyjnych, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, kursy rozwijające umiejętności konsultacyj-
ne, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe 
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, 
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szko-
leniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
nauczanie, nauczanie przedszkolne, nauczanie terapii w za-
kresie pracy z ciałem, nauczanie w dziedzinie medycyny, 
nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, ocena naucza-
nia w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, ocena 
orientacji zawodowej, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], 
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie semi-
nariów szkoleniowych, organizacja sympozjów dotyczących 
edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, or-
ganizacja warsztatów i seminariów, organizacja zajęć, orga-
nizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla 
niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie 
kursów instruktażowych, organizowanie kursów stosują-
cych metody nauczania programowanego, organizowanie 
kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizo-
wanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szko-
leniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie 
seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, prowadzenie 
edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, 
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pracowników służby zdrowia, prowadzenie kursów instruk-
tażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2020

i dorosłych, prowadzenie zajęć, 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 
zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, testy 
edukacyjne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, 
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa 
i personelu, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi 
w zakresie edukacji i nauczania, 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) 519736 (220) 2020 10 19
(731) GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) GREENVIT
(510), (511) 1 ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywcze-
go, ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, ekstrakty 
roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki che-
miczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, dodatki 
biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rol-
nicze, 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki 
witaminowe i mineralne, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, dietetyczne prepa-
raty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, dodatki 
do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, lecznicze suplementy do pasz dla zwie-
rząt, dodatki do paszy do celów medycznych, suplementy 
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 29 owoce 
aromatyzowane, owoce konserwowane w alkoholu, owo-
ce w puszkach, gotowane owoce, owoce konserwowane 
w słoikach, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce lu-
krowane, przekąski na bazie owoców, owoce konserwowa-
ne, soki owocowe do gotowania, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, miąższ owoców, krojone owoce, owoce kon-

serwowane w plasterkach, w słoikach, owocowe nadzienia 
do ciast, przeciery owocowe, soki roślinne do gotowania, 
kompozycje owoców przetworzonych, chipsy owocowe, 
suszone owoce, słodkie nadzienia z owoców, produkty z su-
szonych owoców, owoce marynowane, owoce w polewie 
cukrowej na patyku, owoce przetworzone, desery owoco-
we, sałatki owocowe, batoniki na bazie owoców będące za-
miennikami posiłków, galaretki owocowe, skórki owocowe, 
owoce glazurowane, proszki owocowe, pektyna owocowa, 
mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców i orze-
chów, mrożone owoce, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, 32 esencje do produkcji napojów, 
syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, wycią-
gi do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, koncentraty do spo-
rządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholo-
we, napoje mrożone na bazie owoców, syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], syropy do sporządzania smako-
wych wód mineralnych, woda gazowana wzbogacona wi-
taminami [napoje], napoje bezalkoholowe o podwyższonej 
zawartości witamin, soki, esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, na-
poje zawierające witaminy, napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, bezalkoholowe ekstrakty z owoców 
używane do sporządzania napojów, esencje do wytwarza-
nia smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków ete-
rycznych], proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, 
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, prosz-
ki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 
wina bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie owo-
ców, o smaku herbaty, syropy do wyrobu napojów, poncz 
owocowy, bezalkoholowy, koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], syropy 
do napojów, bezalkoholowe preparaty do produkcji napo-
jów, aromatyzowane napoje gazowane, sorbety w postaci 
napojów.

(210) 519757 (220) 2020 10 20
(731) FIRMA ERSBUT BEATA TATKA-PACUŁT I ERNEST 

PACUŁT SPÓŁKA JAWNA, Wysoka
(540) (znak słowny)
(540) Kamax
(510), (511) 25 podeszwy zewnętrzne, podeszwy butów, 
podeszwy do obuwia, pośrednie warstwy podeszwy, po-
deszwy do naprawy obuwia, podeszwy do pantofli domo-
wych, wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw 
sztucznych, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholew-
ką [obuwie pasowe], obuwie robocze, obuwie codzien-
ne, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie 
sportowe, obuwie rekreacyjne, wkładki [obuwie], wierz-
chy obuwia, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie gumo-
we, balerinki [obuwie], obuwie damskie, obuwie plażowe, 
obuwie codziennego użytku, wkładki do obuwia, obuwie 
dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemow-
ląt, obuwie dla dzieci, obuwie do celów rekreacji, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie inne niż sportowe, obuwie 
męskie i damskie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
buty dziecięce, buty sportowe, buty damskie, buty zimo-
we, buty skórzane, buty sznurowane, buty wsuwane, buty 
dla kobiet, buty do biegania, buty do kostki, buty za kostkę, 
buty na platformie, buty dla niemowląt, buty na wysokim 
obcasie, sandały i buty plażowe, buty z ukrytym obcasem, 
buty na płaskim obcasie.
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(210) 519788 (220) 2020 10 21
(731) OTRĘBSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BUH
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, napoje orzeź-
wiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], drinki 
na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, koktajle [bezalkoho-
lowe napoje owocowe], napoje warzywne, 33 napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych, cydr, preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alko-
holowe z owoców, smakowe napoje alkoholowe tonizujące, 
gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholo-
we, gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, wino, koktajle, 
gotowe koktajle alkoholowe, alkoholowe koktajle owocowe.

(210) 519805 (220) 2020 10 21
(731) ADAMCZYK RYSZARD, Kęty
(540) (znak słowny)
(540) kulawy koń
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne 
i energetyzujące, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 519829 (220) 2020 10 22
(731) RÓŻYCKI BOGUMIŁ, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) DZIKIE JADŁO
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
prowadzenie restauracji, restauracji samoobsługowych, re-
stauracji z grillem, barów, barów przekąskowych, barów sa-
łatkowych, barów szybkiej obsługi, kafeterii, bufetów, lodziar-
ni, cukierni, kawiarni, herbaciarni, pizzerii, pubów, winiarni, 
stołówek, food-trucków, zaopatrzenie w żywność klubów 
nocnych, usługi mobilnych restauracji, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie napojów, usługi cateringowe, 
zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach, bankietach 
i przyjęciach, organizowanie bankietów, organizowanie przy-
jęć, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, doradztwo kulinar-
ne, udostępnianie informacji związanych z przygotowaniem 
żywności i napojów, prowadzenie hoteli lub pensjonatów.

(210) 519830 (220) 2020 10 22
(731) TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TF Toma Food

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 519831 (220) 2020 10 22
(731) RÓŻYCKI BOGUMIŁ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKIE JADŁO BURGER DZIKIE JADŁO BURGEROWNIA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.04.05, 03.04.13, 26.01.15, 26.01.18, 
26.04.07, 06.07.25

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, pro-
wadzenie restauracji, restauracji samoobsługowych, restau-
racji z grillem, barów, barów przekąskowych, barów sałatko-
wych, barów szybkiej obsługi, kafeterii, bufetów, lodziarni, 
cukierni, kawiarni, herbaciarni, pizzerii, pubów, winiarni, 
stołówek, food-trucków, zaopatrzenie w żywność klubów 
nocnych, usługi mobilnych restauracji, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie napojów, usługi cateringowe, 
zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach, bankietach 
i przyjęciach, organizowanie bankietów, organizowanie 
przyjęć, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, doradztwo 
kulinarne, udostępnianie informacji związanych z przygoto-
waniem żywności i napojów, prowadzenie hoteli lub pensjo-
natów.

(210) 519855 (220) 2020 10 22
(731) ODJAS ANNA, SINIŁO MACIEJ  SOODI ANNA ODJAS 

MACIEJ SINIŁO SPÓŁKA CYWILNA, Przejazdowo
(540) (znak słowny)
(540) LOODOTEKA. LODY Z GÓRNEJ PÓŁKI
(510), (511) 30 lody, lody liofilizowane, lody owocowe, lody 
spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów 
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, miód, musy cze-
koladowe, desery lodowe, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, pasty na bazie czekolady, proszki do sporzą-
dzania lodów, słodziki naturalne, wyroby cukiernicze, sosy, 
bloki lodu, czekolada pitna, gofry, herbata, herbata mrożona, 
kakao, kawa, kostki lodu, 35 marketing internetowy, infor-
macja marketingowa, reklama i marketing, reklama, dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednic-
twem prasy, 43 kawiarnia, cukiernie, lodziarnie, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, przygo-
towywanie posiłków i napojów.

(210) 519860 (220) 2020 10 22
(731) ODJAS ANNA, SINIŁO MACIEJ  SOODI ANNA ODJAS 

MACIEJ SINIŁO SPÓŁKA CYWILNA, Przejazdowo
(540) (znak słowny)
(540) LOODOTEKA
(510), (511) 30 lody, lody liofilizowane, lody owocowe, lody 
spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów 
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, miód, musy cze-
koladowe, desery lodowe, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, pasty na bazie czekolady, proszki do sporzą-
dzania lodów, słodziki naturalne, wyroby cukiernicze, sosy, 
bloki lodu, czekolada pitna, gofry, herbata, herbata mrożona, 
kakao, kawa, kostki lodu, 35 marketing internetowy, infor-
macja marketingowa, reklama i marketing, reklama, dostar-
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czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednic-
twem prasy, 43 kawiarnia, cukiernie, lodziarnie, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, przygo-
towywanie posiłków i napojów.

(210) 519862 (220) 2020 10 22
(731) ODJAS ANNA, SINIŁO MACIEJ  SOODI ANNA ODJAS 

MACIEJ SINIŁO SPÓŁKA CYWILNA, Przejazdowo
(540) (znak słowny)
(540) LODOTEKA
(510), (511) 30 lody, lody liofilizowane, lody owocowe, 
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, miód, 
musy czekoladowe, desery lodowe, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, pasty na bazie czekolady, 
proszki do sporządzania lodów, słodziki naturalne, wy-
roby cukiernicze, sosy, bloki lodu, czekolada pitna, gofry, 
herbata, herbata mrożona, kakao, kawa, kostki lodu lody, 
lody liofilizowane, lody owocowe, lody spożywcze, lody 
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód 
naturalny lub sztuczny, miód, musy czekoladowe, desery 
lodowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
pasty na bazie czekolady, proszki do sporządzania lodów, 
słodziki naturalne, wyroby cukiernicze, sosy, bloki lodu, 
czekolada pitna, gofry, herbata, herbata mrożona, kakao, 
kawa, kostki lodu, 35 marketing internetowy, informacja 
marketingowa, reklama i marketing, reklama, dostarcza-
nie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, reklama za po-
średnictwem prasy, 43 kawiarnia, cukiernie, lodziarnie, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem fur-
gonetek, przygotowywanie posiłków i napojów.

(210) 519877 (220) 2020 10 23
(731) EKSTRADENT PAWEŁ BARANOWICZ, WOJCIECH 

BARANOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSTRADENT STOMATOLOGIA IMPLANTOLOGIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi lekarskie, usługi w zakresie leczenia 
medycznego, usługi opieki medycznej świadczone przez 
kliniki i szpitale, usługi opieki medycznej, usługi oceny me-
dycznej, usługi obrazowania medycznego.

(210) 519896 (220) 2020 10 23
(731) FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hel of a Dog
(510), (511) 18 odzież dla zwierząt domowych, okrycia 
dla zwierząt domowych, ubranka dla psów, obroże dla 
psów, smycze dla psów, 20 legowiska dla zwierząt do-
mowych, legowiska dla psów, posłania dla zwierząt do-
mowych, poduszki dla zwierząt domowych, materace dla 
zwierząt domowych, sienniki dla zwierząt domowych, 
maty dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domo-
wych, psie budy, kojce dla zwierząt, boksy do transportu 
zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 35 usługi 
w zakresie gromadzenia towarów w celu ich sprzedaży 
i umożliwienia ich swobodnego wyboru, towarów takich 
jak: odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt 
domowych, ubranka dla psów, obroże dla psów, smycze 
dla psów, legowiska dla zwierząt domowych, legowiska 
dla psów, posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla 
zwierząt domowych, materace dla zwierząt domowych, 
sienniki dla zwierząt domowych, maty dla zwierząt do-
mowych, budy dla zwierząt domowych, psie budy, kojce 
dla zwierząt, boksy do transportu zwierząt, zabawki dla 
zwierząt domowych, usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej artykułów dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów dla 
zwierząt, usługi sklepów detalicznych on-line obejmują-
ce artykuły dla zwierząt, usługi w zakresie reklamy, usłu-
gi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, organizowanie targów i wystaw, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk-
tów i świadczenia usług, promocja sprzedaży, administro-
wanie sprzedażą.

(210) 519907 (220) 2020 10 23
(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MULTIZOL
(510), (511) 1 emulgatory do celów przemysłowych.

(210) 519910 (220) 2020 10 23
(731) VIESSMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) AquaStilla
(510), (511) 1 sól do uzdatniania wody, tabletki solne do sta-
cji uzdatniania wody, 11 instalacje wody grzewczej i użyt-
kowej, urządzenia do zmiękczania, uzdatniania i filtrowania 
wody, instalacje do zmiękczania, uzdatniania i filtrowania 
wody, urządzenia uzdatniające wodę do użytku domowego, 
aparatura do uzdatniania wody, urządzenia do uzdatniania 
wody z kranu, maszyny do uzdatniania wody, filtry do wody, 
wkłady do filtrów, akcesoria do stacji zmiękczania wody.

(210) 519913 (220) 2020 10 26
(731) ROSTKOWSKI ŁUKASZ P.P.H.U, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Rossetti HOME-TEXTILE

(531) 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01, 25.05.02, 29.01.14, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22, 25.03.01

(510), (511) 24 wyroby tekstylne wykorzystywane w gospo-
darstwie domowym.

(210) 519926 (220) 2020 10 26
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.13.25
(510), (511) 7 wiatraki, 9 komputerowe mapy cyfrowe, po-
bieralne mapy elektroniczne, komputerowe bazy danych, 
elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, 
oprogramowanie interaktywne bazy danych, elektroniczne 
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, 36 do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości.

(210) 519988 (220) 2020 10 26
(731) VIESSMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ViPEX
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje grzewcze, elementy in-
stalacji ogrzewania wodnego, armatura do dystrybucji wody 
grzewczej, instalacje wody użytkowej, systemy ogrzewania 
podłogowego, rury do rozprowadzenia czynnika wodnego, 
kształtki do montażu i łączenia rur do instalacji: wody użyt-
kowej i grzewczej, rozdzielacze obiegów grzewczych, zawo-
ry, wyposażenie rozdzielaczy obiegów grzewczych, szafki 
rozdzielaczy obiegów grzewczych, rury do montażu syste-
mu ogrzewania podłogowego, płyty izolacyjne ogrzewania 
podłogowego wraz z osprzętem i narzędziami do układania 
rur ogrzewania podłogowego, automatyka i siłowniki ogrze-
wania podłogowego, ogrzewanie płaszczyznowe, ogrzewa-
nie elektryczne, elektryczne maty grzewcze.

(210) 520018 (220) 2020 10 28
(731) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) EkoObornik NATURALNY NAWÓZ ORGANICZNY

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 obornik, obornik organiczny, oborniki sztucz-
ne, kompost, obornik, nawozy, płynne substytuty obornika, 
nawozy, nawóz naturalny, nawozy złożone, nawozy miesza-
ne, nawozy naturalne, nawozy organiczne, płynne nawozy, 
nawozy mineralne, nawozy hydroponiczne, nawozy biolo-
giczne, mieszanki nawozów, nawozy i użyźniacze, nawozy 
dla rolnictwa, preparaty do nawożenia, nawozy bez zawar-
tości chloru, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawo-
zy naturalne wykonane ze składników morskich, ekstrakty 
z wodorostów do użytku jako nawozy, kompost, kompost 
organiczny, aktywatory kompostu.

(210) 520020 (220) 2020 10 28
(731) RARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boucherie

(531) 02.01.01, 26.01.14, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, 35 usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z mięsem.

(210) 520021 (220) 2020 10 28
(731) WOJTYNIAK TADEUSZ MEBLE, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) Meble Wojtyniak
(510), (511) 20 fotele, fotele rozkładane z podnóżkiem, fote-
le rozkładane w łóżka, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
sofy, narożniki - meble, komody, stoliki, witryny, regały - me-
ble, lustra - meble, biurka, pufy - meble, ławki, ławo stoły, re-
gały metalowe stojaki z półkami, półki - meble, półki wiszące 
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- meble, stoły, krzesła, barki - meble, barki ruchome - meble, 
barki przenośne - meble, toaletki - meble, materace, mate-
race łóżkowe, stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, 
listwowe podstawy łóżek jako stelaże, kanapo - tapczany.

(210) 520067 (220) 2020 10 27
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 25.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 1 płyny i preparaty do odmrażania szyb sa-
mochodowych, 3 płyny, preparaty i koncentraty do mycia 
i czyszczenia szyb samochodowych, preparaty, płyny i kon-
centraty do mycia i czyszczenia felg i kołpaków, płyny, pre-
paraty i koncentraty do usuwania martwych owadów z szyb 
samochodowych.

(210) 520075 (220) 2020 10 27
(731) CHMIELEWSKA-MANAJ EWA, Lipowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI RÓŻANIEC

(531) 24.13.25, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, różańce, różaniec na pa-
lec, bransoletki różańce z kamieni szlachetnych, wyroby ju-
bilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali 
nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria 
z drewna, biżuteria wykonana ze skóry, biżuteria wykonana 
ze sznurka, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachet-
nych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, ozdoby 

z żółtego bursztynu, biżuteria osobista, bransoletki [biżu-
teria], bransoletki ze sznurka, bransoletki ze skóry, branso-
letki drewniane, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
broszki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii, kol-
czyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [bi-
żuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], 
pierścionki [biżuteria], różańce, paciorki do medytacji, sznu-
ry modlitewne, spinki do mankietów i krawatów, medale, 
medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], inne niż biżute-
ria, pudełka na biżuterię.

(210) 520081 (220) 2020 10 28
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) ORANŻADA HELLENA ZERO
(510), (511) 32 oranżada.

(210) 520083 (220) 2020 10 28
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) ORANŻADA HELLENA ZERO CUKRU
(510), (511) 32 oranżada.

(210) 520091 (220) 2020 10 28
(731) MARGAS MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON AIR

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, fotografia, fotografia 
lotnicza, nauka fotografii, publikowanie fotografii, usługi fo-
tografów.

(210) 520092 (220) 2020 10 28
(731) KLEĆ MARIUSZ DIRAUDIO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otoaudio

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem 
Internetu, prowadzenie aukcji, udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, ogłoszenia drobne, pro-
dukcja reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich, 
publikacja treści reklamowych, 38 bezpieczna transmisja 
danych, dźwięków lub obrazów, cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania wiadomo-
ści, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], 
przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, udo-
stępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, udostępnia-
nie elektronicznych połączeń wideo, zapewnianie dostępu 
do baz danych on-line, zapewnianie dostępu do platform 
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 
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zapewnianie dostępu do treści multimedialnych on-line, 
elektroniczne przekazywanie wiadomości, obsługa chat 
roomów, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiado-
mości, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń 
i pokojów rozmów [chatroom], transmisja plików danych, 
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie 
on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkow-
nikami komputerów, udostępnianie on-line elektronicznych 
tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami komputerów, udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń  
on-line do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownika-
mi komputerów, usługi zdalnego dostępu do danych, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

(210) 520135 (220) 2020 10 29
(731) GSK Consumer Healthcare SA, Prangins, CH
(540) (znak słowny)
(540) THERANATUR
(510), (511) 5 preparaty, substancje i produkty farmaceu-
tyczne do zapobiegania, łagodzenia i/lub leczenia grypy, 
przeziębienia, kaszlu, alergii i innych chorób układu odde-
chowego.

(210) 520137 (220) 2020 10 28
(731) WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR ALFAMED, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alfa med przychodnia

(531) 26.11.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa leków, su-
plementów diety, artykułów medycznych, 44 kliniki, kliniki 
medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie 
placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług 
medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, 
usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne 
badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usłu-
gi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy 
medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, ba-
dania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycz-
nych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadza-
nie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i aparatów 
ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów 
elektrokardiograficznych, obrazowanie optyczne do użytku 
w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w ce-
lach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów 
medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych 
w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu ser-
cowo-naczyniowego, psychiatria, terapia falą uderzeniową, 
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, badania przesiewowe, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, 

usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dzie-
dzinie leczenia bezdechu sennego, usługi badania cukrzycy, 
usługi badania korzystania z leków, usługi ginekologiczne, 
usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi me-
dyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzi-
nie onkologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia prze-
wlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania 
medycznego, usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pe-
diatrycznego, usługi podologa, usługi psychiatryczne, usługi 
w zakresie audiologii, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opra-
cowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycz-
nej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjo-
terapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią, 
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej 
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich 
do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, badania genetyczne do celów me-
dycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu 
metodą PAP, usługi w zakresie badania moczu, usługi w za-
kresie badania surowic, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz 
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, usługi badań krwi, usługi 
laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi 
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych 
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradz-
two medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w za-
kresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w zakresie 
geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakre-
sie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo związa-
ne z badaniem słuchu, usługi informacji medycznej, udziela-
nie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycz-
nych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie rapor-
tów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie 
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów 
poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji 
o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udziela-
nie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzie-
lanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usłu-
gi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usłu-
gi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze doty-
czące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi 
doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi do-
radcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, 
kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie rapor-
tów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, 
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosme-
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tyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg lasero-
wy skóry, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów ko-
smetycznych, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, 
usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi 
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie le-
czenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców 
nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomo-
cą światła, gabinety pielęgnacji skóry, medyczna pielęgna-
cja stóp, opieka medyczna i zdrowotna, świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, 
z wyjątkiem stomatologii, elektroliza kosmetyczna, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosme-
tycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-
sów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek 
głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów 
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi gabinetów od-
chudzania, planowanie programów odchudzających, usługi 
doradcze w zakresie odchudzania, usługi w zakresie odchu-
dzania, laserowe usuwanie żylaków, oferowanie terapii lase-
rowej do leczenia chorób, usługi dentystyczne, konsultacje 
dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomato-
logiczna stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, 
doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informa-
cji na temat stomatologii, usługi czyszczenia zębów, usługi 
w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachet-
nych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usłu-
gi asystenta dentysty, chirurgia stomatologiczna.

(210) 520153 (220) 2020 10 29
(731) ROYAL IMPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL RI IMPERO

(531) 01.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, 39 spedycja, trans-
port, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, parkowanie i przechowywanie pojazdów, 
pakowanie i składowanie towarów, usługi przewozu, łado-
wanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie, magazy-
nowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów, 
pakowanie, pakowanie towaru, wynajem przestrzeni, struk-
tur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, 
wypożyczanie środków transportu, wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, frachtowe pośrednictwo, informacja o trans-
porcie, dostarczanie informacji dotyczących transportu, 
pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie frachtu 
i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 
rezerwacja transportu, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowa-

ne usługi informacyjne w zakresie transportu, świadczenie 
skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących trans-
portu, logistyka transportu, udostępnianie danych związa-
nych z metodami transportu, usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi.

(210) 520157 (220) 2020 10 29
(731) OSIEWICZ EMIL, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLARSKY

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, 40 usługi stolarskie.

(210) 520163 (220) 2020 10 29
(731) VIROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIROCAST
(510), (511) 40 usługi odlewnicze, odlewnictwo metali 
lekkich, odlewnictwo jubilerskie, odlewanie kokilowe, ob-
róbka metali, wytłaczanie tworzyw sztucznych, produkcja 
na zamówienie części składowych odlewanych, produkcja 
na zamówienie form (odlewów) stosowanych w przemyśle, 
produkcja na zamówienie form metalowych do odlewania 
metali, produkcja na zamówienie form do odlewania ci-
śnieniowego, produkcja na zamówienie form do odlewania 
produktów z tworzyw sztucznych, produkcja na zamówie-
nie części maszyn do odlewania metali, produkcja na zamó-
wienie części maszyn do wytłaczania tworzyw sztucznych, 
produkcja na zamówienie części maszyn do wtryskiwanie 
tworzyw sztucznych, wykańczanie metali, wykańczanie po-
wierzchni metali, formowanie materiałów z tworzyw sztucz-
nych, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych.

(210) 520192 (220) 2020 10 29
(731) MOSTOSTAL ZACHÓD  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szamotuły

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ub ultibud

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, konstrukcje stalowe, konstrukcje metalowe, 
19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 37 konsultacje budowlane, usługi budowlane, usługi 
doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), usługi budowlane i konstrukcyjne, podwodne 
prace budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i napra-
wy budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlane-
go, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi bu-
dowlane w zakresie budynków, mieszkalnych, dostarczanie 
informacji z zakresu przemysłu budowlanego, podziemne 
prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace 
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budowlane w zakresie instalowania rur, usługi inspekcji bu-
dowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], 
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, usługi konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, 42 badania geologiczne, pomiary 
lub badania geologiczne, oceny i badania geologiczne, ba-
dania geologiczne działek budowlanych, usługi w zakresie 
projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa 
technicznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie in-
żynierii morskiej, usługi doradztwa technicznego dotyczące 
inżynierii wodno-lądowej, usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej.

(210) 520203 (220) 2020 10 30
(731) CIECHAROWSKA KINGA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Kinga Ciecharowska Kosmoenergetyka Klasyczna
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadza-
nie seminariów szkoleniowych, organizacja szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi me-
dyczne, kliniki, kliniki medyczne, medyczne badania osób, 
pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, świadczenie 
pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, udzie-
lanie informacji medycznej, usługi klinik medycznych, usługi 
klinik zdrowia [medyczne], usługi medycyny alternatywnej, 
usługi paramedyczne.

(210) 520204 (220) 2020 10 30
(731) CIECHAROWSKA KINGA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM AJNA AJNA

(531) 27.01.05, 25.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadza-
nie seminariów szkoleniowych, organizacja szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi me-
dyczne, kliniki, kliniki medyczne, medyczne badania osób, 
pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, świadczenie 
pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, udzie-
lanie informacji medycznej, usługi klinik medycznych, usługi 
klinik zdrowia [medyczne], usługi medycyny alternatywnej, 
usługi paramedyczne.

(210) 520233 (220) 2020 11 02
(731) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) service in grid FAMUR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, telefony 
bezprzewodowe, 35 pozyskiwanie, aktualizacja, utrzymy-
wanie danych do komputerowych baz danych, 37 instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń górniczych, 38 ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
transfer strumieniowy danych.

(210) 520236 (220) 2020 10 30
(731) FUNDACJA SZKOLNA, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWSZIP 1996

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi zwią-
zane ze sportem i kulturą, tłumaczenia, 42 usługi naukowe 
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, analizy przemysłowe, usługi ba-
dawcze, wzornictwo przemysłowe.

(210) 520245 (220) 2020 10 30
(731) FUNDACJA SZKOLNA, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WWSZIP 1996

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi zwią-
zane ze sportem i kulturą, tłumaczenia.
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(210) 520262 (220) 2020 11 02
(731) NEW CALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spłacam Swoje Długi Program Redukcji Zadłużenia

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie planowania finansów oso-
bistych, analizy finansowe, 45 usługi prawne, doradztwo 
prawne, doradztwo w sporach sądowych.

(210) 520264 (220) 2020 11 02
(731) NEW CALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SSD Program Redukcji Zadłużenia

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi doradcze w zakresie planowania finan-
sów osobistych, analizy finansowe, 45 doradztwo prawne, 
usługi prawne, doradztwo w sporach sądowych.

(210) 520275 (220) 2020 11 02
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie!

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 02.09.01, 
27.05.01, 27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 29 wędliny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, skła-
dowania i dystrybucji wędlin.

(210) 520279 (220) 2020 11 02
(731) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR  

EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) FRIZE ORIGINAL
(510), (511) 1 produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, substancje chemiczne do użytku w produk-
cji kosmetyków zapachowych, wodne mieszaniny chemiczne, 
mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do celów zapa-
chowych, 3 olejki eteryczne, zmieszane olejki eteryczne, olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, ro-
ślinne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożyw-
cze sporządzone z olejków eterycznych, 5 papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, papierosy kretek (goździkowe) 
do użytku medycznego, elektryczne i elektroniczne papierosy 
beztytoniowe do celów medycznych, 16 papeteria zapacho-
wa, papier zapachowy, karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe, 
bibułka, bibuły, 30 aromaty do żywności, aromaty do celów 
spożywczych, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
owocowe aromaty inne niż esencje, aromaty do napojów, aro-
maty do herbaty, 34 papierosy z filtrem, papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, filtry do beztytoniowych papierosów elek-
tronicznych lub elektrycznych, pudełka na papierosy, wkłady 
(kartridże) do beztytoniowych papierosów elektronicznych 
lub elektrycznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, 
kartridże do papierosów elektronicznych, papierowe ustniki 
papierosowe z filtrami, papierosy beztytoniowe do celów me-
dycznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, ustni-
ki do papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
nie do celów leczniczych, płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane donapełnia-
nia wkładów do elektronicznych papierosów, papierosy, cygara, 
cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, 
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glicerynę roślinną, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, aro-
maty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, płyny (liguidy) do napełniania 
wkładów (kartridży) papierosów elektronicznych lub elektrycz-
nych, waporyzatory osobiste, aromaty i płyny do elektrycznych 
i elektronicznych papierosów, aromaty do napełniania wkładów 
do elektrycznych i elektronicznych papierosów, papierosy bez-
tytoniowe, elektryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe, 
ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub 
elektrycznych, papierosy elektroniczne lub elektryczne, filtry 
do papierosów, 35 usługi oferowania w celach sprzedaży w skle-
pach detalicznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym 
w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej pa-
pierosów elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych 
oraz akcesoriów do tych papierosów, w tym płynów (liquidów) 
do napełniania wkładów (kartridży), mieszanin i substancji che-
micznych i organicznych do celów zapachowych, olejków ete-
rycznych do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, aro-
matów do żywności w postaci olejków eterycznych, aromatów 
spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych, papieru 
zapachowego, karteczek, kartoników i bibułek zapachowych, 
aromatów do żywności i do celów spożywczych, ziołowych 
aromatów do przyrządzania napojów, owocowych aromatów, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem.
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(210) 520297 (220) 2020 11 03
(731) JABŁOŃSKI RAFAŁ RAFFAELLO, Radom
(540) (znak słowny)
(540) RAFFAELLO
(510), (511) 2 barwniki, bejce, dodatki do farb, dekoracyjne 
powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], emalie [lakiery], 
emalie do malowania, emalie szkliste [farby], emalie w posta-
ci farb, farby, emulsje w postaci farb, farby antykorozyjne, far-
by akrylowe, farby aluminiowe, farby ceramiczne, farby de-
koracyjne, farby do domu, farby do drewna, farby do betonu, 
farby do metalu, farby do powlekania ścian, farby emaliowe, 
farby gruntowe, farby mocno rozcieńczane, farby ogniood-
porne, farby olejne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby 
teksturowe, farby wewnętrzne, farby wodne, farby wodood-
porne, farby zapobiegające rdzy, farby zewnętrzne, koloran-
ty, konserwanty (murarskie -) [farby], lakiery, mieszanki farb, 
mieszanki gruntujące, minia ołowiana, oleje do konserwacji 
drewna, pigmenty, podkłady, podkłady do powierzchni 
przeznaczonych do malowania, podkłady do przygotowania 
powierzchni do malowania, pokosty, powłoki, powłoki anty-
graffiti [farby], powłoki antykorozyjne [farby], powłoki chro-
niące powierzchnie [farby], powłoki do drewna [farby], po-
włoki do użytku jak podkłady gruntowe, powłoki gruntowe, 
powłoki w postaci farb, preparaty do farbowania, preparaty 
do konserwacji i rozcieńczania, preparaty ochronne do me-
tali, preparaty podkładowe [farby], preparaty w postaci far-
by, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, 
proszki do malowania, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki 
do lakierów, szczeliwa w postaci farb, środki zabezpieczające 
przed rdzą, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], wiążące środ-
ki do farb, wypełniacze do powłok gruntowych w posta-
ci farby, wypełniacze w postaci farby, zaprawy farbiarskie,  
19 beton, boazerie, cementowe pokrycia ochronne, cemen-
towe powłoki ścienne, gips [materiał budowlany], gipsowe 
płyty ścienne, kreda [surowiec], listwy boazeryjne (niemeta-
lowe -), listwy dekoracyjne (niemetalowe -), listwy do lampe-
rii, listwy niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, 
materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe panele 
podłogowe, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe 
panele ścienne, niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe 
pokrycia sufitów, ozdobne otynkowanie dekoracyjne, okła-
dziny tynkowe, panele betonowe, panele okładzinowe (nie-
metalowe -), płyty betonowe, płyty budowlane niemetalo-
we, płyty cementowe, płyty drewniane, płyty gipsowe, płyty 
pilśniowe, płyty ze szkła, pokrycia betonowe, pokrycia ścien-
ne nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], preparaty 
cementujące, preparaty wyrównujące [cement lub zaprawa 
murarska], profile niemetalowe do budownictwa, profile nie-
metalowe do gzymsów, profile panelowe z materiałów nie-
metalowych, sklepienia betonowe, ściany betonowe, tynk, 
tynk dekoracyjny, wapno, wyroby dekoracyjne z odlewów 
betonowych, zaprawy budowlane, zaprawy do naprawy 
pęknięć w tynku, zaprawa do naprawy pęknięć w konstruk-
cjach drewnianych, zaprawa murarska, zaprawa w płytach.

(210) 520306 (220) 2020 11 04
(731) DĘBOWSKI TOMASZ, Krzepice
(540) (znak słowny)
(540) JURAK
(510), (511) 1 biologiczne nawozy azotowe, chemicz-
nie zmienione nawozy złożone, ekstrakty z wodorostów 
do użytku jako nawozy, fosforany [nawozy], kompost, obor-
nik, nawozy, kompost z przegniłych liści [nawozy], mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku 
jako nawozy ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych 

i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości 
chloru, nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do ob-
róbki nasion, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, na-
wozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleb, nawo-
zy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy 
do roślin, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy, 
nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użyt-
ku domowego, nawozy hydroponiczne, nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy 
mineralne, nawozy morskie, nawozy naturalne, nawozy na-
turalne wykonane ze składników morskich, nawozy, nawozy 
do trawników, nawozy do trawy, nawozy organiczne, nawo-
zy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnic-
twa, nawozy potasowe, nawozy sztuczne do użytku w rol-
nictwie, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów 
przez dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, nawozy z do-
datkiem mikroorganizmów, nawozy z dużą ilością substancji 
odżywczych, nawozy z mączki rybnej, nawozy z trocin, na-
wozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy zawierające 
przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nawo-
zy złożone, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, potas kalcynowany [nawo-
zy], rolnictwo (nawozy dla -), sole [nawozy], środki do nawo-
żenia ogrodu [nawozy], substancje chelatowe do użytku jako 
nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [na-
wozy], syntetyczne nawozy, użyźnianie gleby (nawozy do -).

(210) 520307 (220) 2020 11 04
(731) CEJMER MONIKA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lili Homemade

(531) 03.06.03, 02.09.01, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla ko-
tów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, elek-
troniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, torby, 
nosidełka dla zwierząt [torby], odzież dla zwierząt, odzież 
dla zwierząt domowych, 20 przenośne budy, budy dla psów 
[psie budy], budy dla psów, budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, budy dla zwierząt domowych, kojce, po-
duszki, poduszki dla zwierząt domowych, łapacze snów [de-
koracje], bufety ruchome [meble], dekoracje ścienne 3D wy-
konane z drewna, posągi z drewna, figurki z drewna, rzeźby 
wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane z drew-
na, modele wykonane z drewna [ozdoby], ozdobne rzeźby 
wykonane z drewna, ozdobne figurki wykonane z drewna, 
ozdobne statuetki wykonane z drewna.
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(210) 520308 (220) 2020 11 04
(731) KOWALOWSKI MACIEJ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BALANCIAGA

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, bielizna, damska bielizna, odzież ciążowa, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla 
małych dzieci, odzież do biegania, odzież do spania, odzież 
dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinso-
wa, odzież futrzana, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, 
odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, 
odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dzie-
cięca, odzież modelująca, odzież niemowlęca, odzież nie-
przemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież pluszowa, 
odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież ro-
bocza, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież tkana, odzież trenin-
gowa, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież 
wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzch-
nia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogo-
dowe, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież 
z lateksu, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia 
przeciwdeszczowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, stroje 
przeciwdeszczowe, ubrania codzienne.

(210) 520311 (220) 2020 11 04
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Raport o stanie świata

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.18
(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) 520312 (220) 2020 11 04
(731) BIG BANG INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBERMAN PREMIUM QUALITY

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 
26.03.01, 26.03.05, 26.03.15, 26.03.18, 26.04.02, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 34 papierośnice, ustniki papierosów, bibułki pa-
pierosowe, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapal-
niczki do papierosów, tytoń do papierosów, filtry do papie-
rosów, ustniki do papierosów, lufki do papierosów, bloczki 
bibułki papierosowej, zestaw do skręcania papierosów, tytoń 
do skręcania papierosów, tytoń do robienia papierosów, 
popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy, pojemniki 
na tytoń i humidory, fajki, przyrządy do obcinania papiero-
sów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, filtry do tyto-
niu, ustniki do fajek, woreczki na tytoń, nawilżacze do tyto-
niu, puszki na tytoń, tabakierki, torebki na fajki, tytoń (po-
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jemniki na -), aromaty do tytoniu, tytoń luzem, do zwijania 
i do fajek, substytuty tytoniu, tabaka, tytoń, tytoń do fajek, 
tytoń do palenia, tytoń do żucia, tytoń i substytuty tytoniu, 
wyroby tytoniowe, pojemniki na zapałki, zapałki (pudełka na -).

(210) 520314 (220) 2020 11 04
(731) KARALUS DAMIAN, Glinik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIGAMY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 02.09.15
(510), (511) 16 publikacje edukacyjne.

(210) 520337 (220) 2020 11 04
(731) ŻUREK KAMIL, Pełcznica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPS Polska SERWIS POJAZDÓW SPECJALNYCH 

DOŚWIADCZENIE KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ

(531) 18.01.16, 14.07.09, 26.03.04, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 automatycznie sterowane [bez operatora] 
wózki do przeładunku materiałów, bagażowe (wózki -), elek-
trycznie napędzane wózki, elektryczne wózki jezdniowe, ła-
dowarki [wózki widłowe], mobilne wózki widłowe, sztaplarki 
[wózki widłowe], terenowe wózki widłowe posiadające ramię 
teleskopowe, wózki, wózki będące zmotoryzowanymi pojaz-
dami lądowymi, wózki ciągnięte ręcznie, wózki jednoosiowe 
transportowe, wózki jezdniowe widłowe, wózki na bagaż wy-
posażone w silnik, wózki na żywność wyposażone w silnik, 
wózki napędzane siłą ludzką, wózki o różnym przeznaczeniu, 
wózki pocztowe, wózki podnośnikowe ręczne do przemiesz-
czania ładunków, wózki ręczne, wózki towarowe i bagażowe, 
wózki transportowe, wózki transportowe platformowe, wóz-
ki widłowe mogące poruszać się po każdym terenie, wózki 
wielofunkcyjne, 37 instalacja części zamiennych do pojaz-
dów, instalowanie części do pojazdów, konserwacja części 
i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silni-
kowych, konserwacja i naprawa pojazdów, konserwacja 
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów 
mechanicznych, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, na-
prawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników 
do nich, naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, na-

prawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, 
naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, 
obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, odnawianie pojaz-
dów, organizowanie naprawy pojazdów, remont pojazdów, 
serwisowanie pojazdów dostawczych, usługi awaryjnych na-
praw pojazdów, usługi konserwacji i naprawy pojazdów sil-
nikowych, usługi naprawcze w zakresie wózków widłowych, 
39 wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 
pojazdy (wypożyczanie -), usługi wynajmu lądowych pojaz-
dów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, 
wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem 
pojazdów transportowych, wynajem silnikowych pojazdów 
lądowych, wynajem wózków widłowych, wypożyczanie 
i wynajem pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożycza-
nie wózków widłowych.

(210) 520346 (220) 2020 11 04
(731) SZYMAŃSKI PIOTR BENETEX F.H., Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BENETEX
(510), (511) 23 nici do szycia, 24 tkaniny.

(210) 520351 (220) 2020 11 03
(731) SOPOCKI DOM AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AUKCJA VARIA
(510), (511) 16 obrazy, rysunki, fotografie, reprodukcje dzieł 
sztuki, albumy, katalogi, 35 organizowanie aukcji, prowadze-
nie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem Internetu, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych on-line, organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży 
on-line, dzieł sztuki, biżuterii, wyrobów artystycznych, kata-
logów, albumów, sztućców, broni białej, broni palnej, wy-
robów jubilerskich, akwareli, banknotów, fotografii [wydru-
kowanych], litograficznych dzieł sztuki, obrazów i zdjęć, ry-
sunków, rzemiosła artystycznego, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych, informacja handlowa, usługi w zakre-
sie zamówień on-line, promowanie dzieł sztuki innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem 
strony internetowej, 41 usługi galerii sztuki, usługi galerii 
sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy teleko-
munikacyjnych, wystawy sztuki, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 520356 (220) 2020 11 04
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) VECTRA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe ser-
wery, urządzenia i terminale www, osprzęt i części zapaso-
we do wymienionych urządzeń, materiały eksploatacyjne 
i programy do wymienionych urządzeń, oprogramowanie 
do tworzenia portali www, oprogramowanie do cyfrowe-
go szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowanie 
umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, In-
ternet i www, oprogramowanie dla dekoderów, nośniki da-
nych, płyty, dyski, pamięci flash, 16 wydawnictwa drukowa-
ne, czasopisma, książki, druki, foldery, 35 usługi reklamowe 
i promocyjne, audyt, analizy rynkowe, doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, pro-
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dukcja reklam telewizyjnych, radiowych, badanie opinii pu-
blicznej, badanie rynku i opłacalności działań reklamowych, 
ogłoszenia reklamowe, prezentowanie produktów w me-
diach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, ra-
dia i telewizji, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów, 
dystrybucja materiałów reklamowych, tworzenie i edycja 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, sprzedaż usług na odległość, on-line 
lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość: 
telefonu, komunikatorów, sieci komputerowych, 38 usługi 
przekazywania fonii i/lub wizji, usługi telekomunikacyjne, 
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez ter-
minale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta elek-
troniczna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmi-
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja sate-
litarna, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 
41 usługi z zakresu produkcji filmów, nagrań video i radio-
wych, programów telewizyjnych i radiowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, organizowanie spek-
takli, konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizo-
wanie przyjęć, organizowanie imprez kulturalnych i sporto-
wych, usługi edukacyjne, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, publikacje elektroniczne on-line ga-
zetek, magazynów, periodyków dla abonentów, publikacja 
tekstów, wypożyczanie materiałów audio i wideo, 42 usługi 
projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu i opro-
gramowania, oprogramowania internetowych serwerów, 
dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywania, transmi-
sji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i terminali 
www, usługi analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, do-
starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 520379 (220) 2020 11 04
(731) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAGRAMY SKLEP BEZ PLASTIKU

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, 
wosk krawiecki i szewski, 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, 
owoce morza i mięczaki - nieżywe, drób, dziczyzna, ekstrak-

ty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, grzyby, orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych, galaretki, dżemy, kompoty, jaja ptasie i produkty 
z jaj, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty nabiału, zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, potrawy gotowane, 30 kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, 
ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbo-
żowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, 
sorbety i inne jadalne lody, cukier, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne 
przyprawy, lód [zamrożona woda], ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, 31 surowe i nieprzetworzo-
ne produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność 
i napoje dla zwierząt, słód, karmy i pasze dla zwierząt, płody 
rolne z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, przynęta, 
niesztuczna, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta organizmy 
do hodowli, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bez-
alkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, prace biurowe.

(210) 520383 (220) 2020 11 04
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Trec Challenge
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, roz-
rywki, kultury fizycznej, sportu, usługi w zakresie działalności 
kulturalnej, obsługa i udostępnianie w stronie www on-line 
treści audiowizualnych, usługi związane z organizacją kon-
certów, imprez, targów i wystaw, zawodów sportowych 
i obozów sportowych, organizowanie rozrywki Internetowej, 
informacje o imprezach Internetowych, informacja o impre-
zach rozrywkowych i sportowych, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki, nauczania i sportu, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych, sportowych lub rozrywkowych, organizowanie 
loterii i konkursów, usługi wydawnicze, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia 
filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjne i radio-
we programy rozrywkowe i sportowe, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie taśm wideo, usługi obrazów cyfrowych, ob-
sługa urządzeń sportowych, wypożyczanie sprzętu spor-
towego za wyjątkiem pojazdów, 42 udostępnianie portalu 
do udostępniania wideo, mianowicie strony internetowej 
obejmującej tymczasowe użytkowanie oprogramowania 
nie do pobrania, umożliwiającego użytkownikom strony 
internetowej przesyłanie wideo on-line w celu dzielenia się 
nimi z innymi w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usłu-
gi oprogramowania jako usługi (SAAS) obejmujące opro-
gramowanie umożliwiające przesyłanie, przechwytywanie, 
publikowanie, pokazywanie, edytowanie, odtwarzanie, prze-
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syłanie strumieniowe, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, 
oznaczanie, blogowanie, udostępnianie, manipulowanie, 
dystrybucję, publikowanie i odtwarzanie mediów elektro-
nicznych, treści multimedialne wideo, filmy, obrazy, obrazy, 
tekst, zdjęcia, treści generowane przez użytkowników, treści 
audio i informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
komunikacyjnych, umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania nie do pobrania do przesyłania, prze-
syłania strumieniowego i pobierania muzyki, wideo i treści 
audiowizualnych, udostępnianie za pośrednictwem strony 
internetowej technologii umożliwiającej użytkownikom 
przesyłanie, przesyłanie strumieniowe i pobieranie muzy-
ki, wideo i treści audiowizualnych obejmujących rozrywkę 
za pośrednictwem usługi subskrypcji.

(210) 520397 (220) 2020 11 04
(731) WEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WealthSolutions

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 520404 (220) 2020 11 05
(731) KOZICKI MAREK GEVERO CO., Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.14, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.14, 
26.11.03

(510), (511) 9 komputerowy software, wskaźniki ilości 
do pomiaru promieniowania wysokoenergetycznego.

(210) 520406 (220) 2020 11 05
(731) FUNDACJA AUTOMOBILISTÓW, Tychy 
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA AUTOMOBILISTÓW - RAJD ŚLĄSKA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć spor-
towych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowy-
wanie imprez sportowych, organizowanie zawodów i imprez 
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, pro-
dukcja konkursów sportowych, organizacja imprez sporto-
wych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie 
turniejów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, 

przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja tur-
niejów sportowych, organizowanie imprez sportowych, za-
wodów i turniejów sportowych, sędziowanie na imprezach 
sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sporto-
wych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, prowadzenie imprez spor-
towych na żywo, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, produkcja imprez sportowych na po-
trzeby filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby 
radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, 
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, udzie-
lanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, 
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów 
sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania im-
prez sportowych, organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych.

(210) 520407 (220) 2020 11 05
(731) RYPINA ALA, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANLAYA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 25.01.25
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
do makijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do mycia i pielęgnacji oraz stylizacji włosów, środki toaleto-
we, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
usługi kosmetyczne, usługi salonów piękności, usługi wiza-
żystów, solaria, usługi medyczne i dentystyczne, konsultacje 
i doradztwo dotyczące kosmetyków, fryzjerstwo, udzielanie 
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, chirurgia kosme-
tyczna i plastyczna, usługi medycyny estetycznej, usługi 
dermatologiczne, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi w zakresie 
masażu, usługi w zakresie tatuażu, doradztwo dietetyczne.

(210) 520410 (220) 2020 11 05
(731) SUMARA JACEK, Nielepice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentalPark Sumara & Sumara

(531) 26.11.12, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 konsultacje dentystyczne, usługi asystenta 
dentysty, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, 
usługi medyczne, zapewnianie leczenia medycznego.
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(210) 520411 (220) 2020 11 05
(731) MURTAŚ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPINWAY

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.04
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od zewnątrz i we-
wnątrz, usługi sprzątania, zwalczanie szkodników i de-
zynfekcja, mycie okien, czyszczenie elewacji budynków, 
zamiatanie dróg, usługi oczyszczania ulic, usługi budow-
lane, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, malowa-
nie, mycie, odśnieżanie, usługi dekarskie, uszczelnianie 
budynków.

(210) 520413 (220) 2020 11 05
(731) TIPTIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) tiptip
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przeka-
zywania płatności bezgotówkowych, platformy oprogra-
mowania komputerowego do przekazywania płatności 
bezgotówkowych, aplikacje mobilne do przekazywania 
płatności bezgotówkowych, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych do przekazywania płatności 
bezgotówkowych, oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze do przekazywania płatności bezgotówko-
wych, 35 pośrednictwo pracy, systematyzacja informacji 
stosowana w komputerowych bazach danych, 36 usługi 
finansowe, finanse, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, usługi projektowania 
systemów przetwarzania danych, usługi projektowe zwią-
zane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów 
do przetwarzania informacji, projektowanie i udoskonala-
nie interfejsu programowania aplikacji.

(210) 520423 (220) 2020 11 05
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 520424 (220) 2020 11 05
(731) PET SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pet space

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 03.01.06, 03.01.08, 
03.01.24, 03.01.28, 01.01.01

(510), (511) 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz 
osób trzecich, hosting stron internetowych, hosting ser-
werów, hosting portali internetowych, projektowanie por-
tali internetowych, platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa in-
formatycznego, udzielanie informacji w zakresie technologii 
informacyjnej.

(210) 520427 (220) 2020 11 06
(731) HAJKA LUCYNA ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI 

HAJKA, Milewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAJKA WĘDLINY JAK DAWNIEJ polskie od podstaw

(531) 06.07.25, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, tusze i półtusze wie-
przowe, wołowe, cielęce, baranie, mięso porcjowane, mięso 
konfekcjonowane, przetwory z mięsa, potrawy na bazie mię-
sa, ekstrakty mięsne, pasztety z wątróbki, pasztety mięsne, 
mięsne pasty do pieczywa, konserwy mięsne, flaki, tłuszcze 
zwierzęce, smalec, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, po-
droby mięsne, mięso pakowane próżniowo, wędliny, wyroby 
wędliniarskie, wędliny plasterkowane i paczkowane, wę-
dzonki, mięso i wyroby mięsne świeże i mrożone, paczkowa-
ne i porcjowane, przetwory z krwi, dziczyzna i jej przetwory, 
drób, przetwory z drobiu, ryby, przetwory z ryb, konserwy 
rybne, owoce morza, pokarm dla zwierząt, jaja, mleko i pro-
dukty z mleka, sery, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni 
z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna mięsa, jego przetworów i drobiu, skup i obrót 
w zakresie zwierząt rzeźnych, prowadzenie sprzedaży pro-
duktów spożywczych, wędliniarskich, mięsnych i ich prze-
tworów dla osób trzecich, organizacja targów handlowych 
i reklamowych, 40 uboje i rozbiory bydła i trzody, konserwo-
wanie żywności, wędzenie żywności.

(210) 520428 (220) 2020 11 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

W ZĄBKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Aqueduct

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 odczytywanie wodomierzy do celów faktu-
rowania.

(210) 520429 (220) 2020 11 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

W ZĄBKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 

(531) 07.01.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda.

(210) 520440 (220) 2020 11 05
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA SMAK

(531) 05.07.14, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe 
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzyw-
ne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane 
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje), 
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napo-
jów bezalkoholowych, piwo.

(210) 520443 (220) 2020 11 05
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA SMAK

(531) 05.07.12, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe 
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzyw-
ne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane 
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje), 
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napo-
jów bezalkoholowych, piwo.

(210) 520444 (220) 2020 11 05
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA SMAK

(531) 05.07.13, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane 
i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodo-
we, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe nektary owocowe 
(napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owoco-
we, napoje owocowe gazowane i niegazowane, bezalkoholowe sy-
ropy owocowe (napoje), bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), 
syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.

(210) 520445 (220) 2020 11 05
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA SMAK

(531) 05.07.08, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane 
i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody 
sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe nektary 
owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), 
napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, 
bezalkoholowe syropy owocowe (napoje), bezalkoholowe syropy 
warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.

(210) 520447 (220) 2020 11 05
(731) GRZYWACZ PAMELA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH BABE

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 520448 (220) 2020 11 05
(731) GRZYWACZ PAMELA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) POLISH BABE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 520458 (220) 2020 11 06
(731) KOZIOŁ KRZYSZTOF SHAPRA, Ełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tipoo

(531) 03.01.14, 07.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdo-
by], dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, 
dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucz-
nych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, gar-
deroby, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemeta-
lowe, do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, 
imitacje szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, karimaty, karni-
sze do zasłon, kartoteki [meble], kasety do ekspozycji biżute-
rii, klamki do drzwi niemetalowe, klipsy z tworzyw sztucz-
nych do zamykania torebek, klucze z tworzyw sztucznych, 
kłódki, niemetalowe, kojce, kołatki do drzwi z materiałów 
niemetalowych, kołki niemetalowe, komody, konsole, koral, 
korki, korki do butelek, kosze do noszenia dzieci, kosze nie-
metalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kozły 
[stojaki meblowe], kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do za-
słon, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka sa-
monastawne, nie z metalu, krążki do okien przesuwnych, 
nie z metalu, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], 
kredensy, krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, krzesła, lu-
sterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra (srebrzone szkło), 
ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, 
łóżka, łóżka drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów 
medycznych, łóżka szpitalne, macica perłowa, nieobrobiona 
lub półobrobiona, manekiny na ubrania, manekiny, maneki-
ny krawieckie, materace, materace dmuchane, do celów nie-
medycznych, materace dmuchane, nie do celów medycz-
nych, materace kempingowe, maty do kojców dziecięcych, 
maty do przewijania niemowląt, maty wyjmowane do zle-
wów, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogro-
dowe, meble szkolne, nadmuchiwane meble, nieelektryczne 
mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, niemetalowe 
beczułki, nogi do mebli, nosidła [jarzma], numery domów 
nieświecące, niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powie-
trzem do reklamy, obrazy (ramy do -), ochraniacze na szcze-
belki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ograniczniki 
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki 
do okien, niemetalowe ani niegumowe, opakowania drew-
niane do butelek, oprawy do szczotek, osłony do kominków 
(meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalo-
wy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt nieme-
talowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artyku-
łów spożywczych, panele drewniane do mebli, parawany 
[meble], pianka morska, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, 

płytki lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, podgłów-
ki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dmuchane 
do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, 
do celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję 
głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się 
dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], po-
krowce na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież 
[szafa], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poziome żaluzje 
wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki bibliotecz-
ne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe, prowadni-
ce do zasłon, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuw-
nych, przenośne biurka, przewijaki, pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy 
w pozycji stojącej, ramki do haftowania, ramy obrazów [li-
stwy do -], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety we-
wnętrzne okienne [meble], rolety wewnętrzne okienne pa-
pierowe, rolety z plecionek drewnianych [meble], rolki 
do okien, niemetalowe, rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma, 
ratan], rygle do ram okiennych, niemetalowe, sienniki, skrzyn-
ki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzę-
dzia, niemetalowe, puste, skrzynki na zabawki, sploty słomia-
ne, statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, stoiska wystawowe, stojaki do butelek, stojaki do wie-
szania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki, 
niemetalowe, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki 
na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki na parasole, 
stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana, 
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stop-
ki do mebli, szafki do przechowywania żywności, szafki 
na lekarstwa, szafki zamykane, szafy wnękowe, szkło srebrzo-
ne [lustra], sznury do podwiązywania zasłon, sztabki z praso-
wanego bursztynu, szyldy z drewna lub tworzyw sztucz-
nych, tablice do zawieszania kluczy, taborety, taborety 
ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane, 
toaletki, uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty do za-
słon, nie z materiałów tekstylnych, umywalki obudowane 
szafką, urządzenia otwierające okna (nielektryczne -), nieme-
talowe, urządzenia zamykające do drzwi (nielektryczne, nie-
metalowe -), wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki 
i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wiesza-
ki stojące na płaszcze, wino (kadzie drewniane do zlewania -), 
wolnostojące przepierzenia [meble], wózki barowe [meble], 
wózki barowe ruchome do podawania herbaty, wózki me-
blowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe 
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby wikliniar-
skie, wysokie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłosze-
niowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, zagłówki dla nie-
mowląt, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, zamknięcia do okien (nielektryczne, niemetalowe -), 
zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasu-
wy drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub 
kauczuku, zawiasy niemetalowe, pojemniki, spinacze 
i uchwyty do nich, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drew-
no, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, bę-
dące półproduktami, drobne wyroby niemetalowe, drabiny 
i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpie-
lowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bieli-
zna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stoło-
we niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, 
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ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub 
tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tek-
stylnych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkani-
ny, drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], ela-
styczne materiały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], je-
dwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwie-
rząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [za-
słony], krepa [tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał 
lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis, materia-
ły do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balo-
ny lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tek-
stylne nietkane, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moski-
tiery, muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], 
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [po-
ściel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna 
do haftu, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materia-
łów tekstylnych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin 
do kapeluszy, w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokry-
cia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, 
pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, ręka-
wice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety 
na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tka-
nina], sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osu-
szania szkła [ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kap-
turem dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty 
na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, 
tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina ko-
nopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry 
zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tka-
niny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tka-
niny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny 
wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny 
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny 
ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki 
do śpiwora, włosianka [materiał na worki], worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], 
wsypy [pokrowce na materace], wyściółki z materiału 
do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], wyroby tekstylne i sub-
stytuty wyrobów tekstylnych, 25 wyprawki dziecięce, odzież 
dziecięca, obuwie, nakrycia głowy, śliniaki niepapierowe, sza-
le, szlafroki, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 balony, 
bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki 
[zabawki], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmie-
nia lalek, ciastolina, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, 
domki zabawkowe dla dzieci, drony (zabawki), figurki do za-
bawy, gra w domino, gra w kulki, gry nadmuchiwane do ba-
senów, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry 
z obręczami, grzechotki, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kapi-
szony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [za-
bawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], konfetti, konie 
na biegunach [zabawki], kosmetyki zabawkowe [nie do sto-
sowania], lalki, latawce, lotki [gry], łóżka dla lalek, maski za-
bawkowe, maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, 
modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszo-
nej skali, namioty zabawkowe, ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowe cza-
peczki na przyjęcia, piłki do gier i zabaw, plansze do gry 
w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przy-
mocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety [zabawki], 

pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie 
przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artyku-
ły sportowe], przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunika-
cyjne, roboty zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci  
[zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzut-
ki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki, sprzęt do gier 
wideo, sterowniki do zabawek, strzelające zabawki bożona-
rodzeniowe w kształcie cukierków, szpule do latawców, 
śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, 
ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki 
[puzzle], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], wrotki, zabaw-
ki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, ze-
stawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 
zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], artykuły i sprzęt sporto-
wy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów 
zabaw i wesołych miasteczek, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, sprzedaż za pośrednictwem radia, tele-
wizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
odzieży, odzieży dziecięcej, obuwia, obuwia dziecięcego, 
nakryć głowy, wyprawek dziecięcych, śliniaków niepapiero-
wych, szalów, szlafroków, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych balonów, baniek my-
dlanych [zabawki], basenów kąpielowych [zabawki], bąków 
[zabawki], broni zabawkowej, bumerangów, butelek do kar-
mienia lalek, ciastoliny, dętek do piłek do gry, domków dla 
lalek, domków zabawkowych dla dzieci, dronów (zabawki), 
figurek do zabawy, gier w domino, gier w kulki, gier nadmu-
chiwanych do basenów, gier planszowych, gier polegają-
cych na budowaniu, gier z obręczami, grzechotek, hulajnóg 
[zabawki], huśtawek, kapiszonów do pistoletów [zabawki], 
kapiszonów wybuchowych [zabawki], klocków do zabawy 
[konstrukcyjne], konfetti, koni na biegunach [zabawki], ko-
smetyków zabawkowych [nie do stosowania], lalek, lataw-
ców, lotek [gry], łóżek dla lalek, masek zabawkowych, mat 
z zabawkami dla niemowląt, misiów pluszowych, modeli bę-
dących zabawkami, modeli pojazdów w zmniejszonej skali, 
namiotów zabawkowych, ozdób choinkowych [z wyjątkiem 
artykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowych czape-
czek na przyjęcia, piłek do gier i zabaw, plansz do gry w war-
caby, plasteliny do zabawy, pluszowych zabawek z przymo-
cowanym kocykiem, pneumatycznych pistoletów [zabawki], 
pojazdów zdalnie sterowanych do zabawy, pompek specjal-
nie przystosowanych do pompowania piłek do gier, proc 
[artykuły sportowe], przenośnych [podręczne] konsoli 
do gier wideo, przenośnych gier i zabawek posiadających 
funkcje telekomunikacyjne, robotów zabawkowych, rowe-
rów trójkołowych dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], 
rzutek strzelniczych [tarcze], rzutek, strzałek [gra], samocho-
dów do zabawy, sanek, sprzętu do gier wideo, sterowników 
do zabawek, strzelających zabawek bożonarodzeniowych 
w kształcie cukierków, szpul do latawców, śmiesznych ga-
dżetów do zabawy, śmiesznych gadżetów na imprezy, ubra-
nek dla lalek, uchwytów na świeczki choinkowe, układanek 
[puzzle], wiszących karuzel dla dzieci [mobile], wrotek, zaba-
wek, zabawek dla zwierząt domowych, zabawek wypcha-
nych, zestawów modeli w zmniejszonej skali do składania 
[zabawki], zjeżdżalni [przedmioty do zabawy], artykułów 
i sprzętu sportowego, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych materiałów tekstylnych do filtro-
wania, tkanin, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów 
tekstylnych, adamaszku, aksamitu, bielizny kąpielowej, z wy-
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jątkiem odzieży, bielizny pościelowej i koców, bielizny stoło-
wej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych 
niepapierowych, brokatów, bukramu [płótno klejone], cału-
nów, cerat [obrusy], chorągiewek z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, chusteczek do nosa z materiałów 
tekstylnych, dopasowanych pokrowców na deski toaletowe 
z tkaniny, drogietu [tkaniny], dymki, dzianiny, dżerseju [mate-
riał], elastycznych materiałów tkanych, filcu, flag z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flanel [tkanina], gazy 
[tkanina], jedwabie [tkanina], kaliko [perkal], kap na łóżka, ko-
ców dla zwierząt domowych, koców piknikowych, kołder, 
kotar na drzwi [zasłony], krepy [tkanina], kreponu, marabuta 
[materiał], materiału lepkiego przyklejanego na gorąco, ma-
teriału o wzorze trellis, materiałów do tapicerki, materiałów 
nieprzepuszczających gazów na balony lotnicze, materiałów 
tekstylnych do filtrowania, materiałów tekstylnych nietka-
nych, metek tekstylnych, moleskinu [tkanina], moskitier, mu-
ślinu, narzut na łóżka, narzut na łóżka [lambrekiny], obciągów 
offsetowych z materiałów tekstylnych, obić ściennych z ma-
teriałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych [pościel], 
papierowych narzut na łóżka, pledów podróżnych, płótna 
do haftu, płótna do przewijania niemowląt, podkładek 
na stół z materiałów tekstylnych, podkładek pod szklanki 
z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], podszewek 
z tkanin do kapeluszy, pokrowców i narzut na meble, pokryć 
mebli z tworzyw sztucznych, pokryć na meble z tkanin, po-
kryć na materace, poszewek na poduszki [poszwy na po-
duszki], prześcieradeł na łóżka, ratyny [tkanina], ręczników, 
rękawic kąpielowych, rzadkich płócien, serwetek tekstylnych, 
serwet na stół, sukna bilardowego, szenili, szewiotu [tkanina], 
sztandarów z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, ściereczek do usuwania makijażu, ścierek do osuszania 
szkła [ręczniki], śpiworków dla niemowląt, śpiworków z kap-
turem dla niemowląt, śpiworów, tafty [tkanina], tekstylnych 
mat na stół, tekstylnych ręczników do twarzy, tiulu, tkanin 
do obuwia, tkanin klejących, tkanin konopnych, tkanin, tka-
nin bawełnianych, tkanin imitujących skóry zwierzęce, tkanin 
jedwabnych do szablonów drukarskich, tkanin lnianych, tka-
nin na bieliznę osobistą, tkanin na sita, tkanin pokrytych mo-
tywem rysunkowym do haftowania, tkanin wełnianych, tka-
nin z ostnicy esparto, tkanin z ramii, tkanin z włókna szklane-
go do celów włókienniczych, tkanin ze sztucznego jedwa-
biu, tworzyw sztucznych [substytuty tkanin], uchwytów 
do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładek do śpiwora, 
włosianek [materiał na worki], worków biwakowych będą-
cych osłonami do śpiworów, wsyp [bielizna pościelowa], 
wsyp [pokrowce na materace], wyściółki z materiału do obu-
wia, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw 
sztucznych, zefiru [tkanina], sprzedaż za pośrednictwem ra-
dia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurto-
wych chodzików dla dzieci, dekoracji wiszących, dzieł sztuki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, drabin 
i schodów ruchomych, dzwonków do drzwi, dzwonków wia-
trowych, etykiet z tworzyw sztucznych, fiszbinu (surowiec 
lub półprodukt), foteli fryzjerskich, garderob, haczyków 
na ubrania, haczyków do wieszaków stojących na ubrania, 
haków do zasłon, imitacji szylkretu, kanapo-tapczanów, ka-
nap, karimat, karniszy do zasłon, kartotek [meble], kaset 
do ekspozycji biżuterii, klamek do drzwi, klipsów z tworzyw 
sztucznych do zamykania torebek, kluczy z tworzyw sztucz-
nych, kłódek, kojców, kołatek do drzwi z materiałów niemeta-
lowych, kołków niemetalowych, komód, konsoli, korali, kor-
ków, korków do butelek, koszy do noszenia dzieci, koszy 
niemetalowych, koszy z pokrywką do przenoszenia rzeczy, 
kozłów [stojaki meblowe], kółek do kluczy, kółek do zasłon, 
kółek samonastawnych do łóżek, kółek samonastawnych, 

krążków do okien przesuwnych, krążków z tworzyw sztucz-
nych do zasłon [na linki], kredensów, krzesełek kąpielowych 
dla małych dzieci, krzeseł, lusterek ręcznych [lusterka toaleto-
we], luster (srebrzone szkło), ław [meble], łóżeczek dla dzieci, 
łóżeczek koszyków dla dzieci, łóżek, łóżek drewnianych, łóżek 
hydrostatycznych nie do celów medycznych, łóżek szpital-
nych, macic perłowych nieobrobionych lub półobrobionych, 
manekinów na ubrania, manekinów, manekinów krawiec-
kich, materacy, materacy dmuchanych do celów niemedycz-
nych, materacy dmuchanych nie do celów medycznych, 
materacy kempingowych, mat do kojców dziecięcych, mat 
do przewijania niemowląt, mat wyjmowanych do zlewów, 
mebli, mebli biurowych, mebli metalowych, mebli ogrodo-
wych, mebli szkolnych, nadmuchiwanych mebli, mebli i ak-
cesoriów meblowych wyposażenia domu, nieelektrycznych 
mechanizmów otwierających drzwi niemetalowe, niemeta-
lowych beczułek, nóg do mebli, nosideł [jarzma], numerów 
domów nieświecących i niemetalowych, obiektów nadmu-
chiwanych powietrzem do reklamy, obrazów (ramy do -), 
ochraniaczy na szczebelków do łóżeczek dla dzieci, ogra-
niczników do drzwi, ograniczników do okien, opakowań 
drewnianych do butelek, opraw do szczotek, osłon do ko-
minków (meble), osprzętu niemetalowego do drzwi, osprzę-
tu niemetalowego do łóżek, osprzętu niemetalowego 
do mebli, osprzętu niemetalowego do okien, ozdób z two-
rzyw sztucznych do artykułów spożywczych, sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych paneli drewnianych do mebli, pa-
rawanów [meble], pianki morskiej, plecionek ze słomy z wy-
jątkiem mat, płytek lustrzanych, płytek z prasowanego 
bursztynu, podgłówków, podstaw łóżek, poduszek, podu-
szek dmuchanych do spania do celów niemedycznych, po-
duszek dmuchanych do celów niemedycznych, poduszek 
utrzymujących pozycję głowy dla niemowląt, poduszek za-
pobiegających zsuwaniu się dla niemowląt, pojemników 
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemników niemeta-
lowych [składowanie, transport], pokrowców na odzież [ma-
gazynowanie], pokrowców na odzież [szafa], popiersi z drew-
na, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążków z drew-
na, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pościeli, pozio-
mych żaluzji wewnętrznych z lamelkami, półek na talerze, 
półek bibliotecznych, półek do kartotek [meble], półek ma-
gazynowych, prowadnic do zasłon, prowadnic do drzwi 
przesuwnych, przenośnych biurek, przewijaków, pudełek 
drewnianych lub z tworzyw sztucznych, pulpitów [meble], 
pulpitów do pracy w pozycji stojącej, ramek do haftowania, 
ram obrazów [listwy do -], rolet okiennych tekstylnych we-
wnętrznych, rolet wewnętrznych okiennych [meble], rolet 
wewnętrznych okiennych papierowych, rolet z plecionek 
drewnianych [meble], rolek do okien, rolek do zasłon, rotan-
gu [trzcinopalma, ratan], rygli do ram okiennych, sienników, 
skrzynek na listy, skrzynek na narzędzia, skrzynek na zabawki, 
splotów słomianych, statuetek z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, stoisk wystawowych, stojaków do bu-
telek, stojaków do wieszania ubrań, stojaków do wystawiania 
gazet, stojaków na beczki, stojaków na broń, stojaków na cza-
sopisma, stojaków na kapelusze, stojaków na książki [meble], 
stojaków na parasole, stojaków na ręczniki [meble], stojaków-
-półek, stolików ruchomych pod komputery, stołów, stołów 
do masażu, stopek do mebli, szafek do przechowywania 
żywności, szafek na lekarstwa, szafek zamykane, szafek wnę-
kowych, szkła srebrzonego [lustra], sznurów do podwiązy-
wania zasłon, sztabek z prasowanego bursztynu, szyldów 
z drewna lub tworzyw sztucznych, tablic do zawieszania klu-
czy, taboretów, taboretów ze schodkiem [meble], tac nieme-
talowych, taśm drewnianych, toaletek, uchwytów do wa-
nien, uchwytów do zasłon, umywalek obudowanych szafką, 
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urządzeń otwierających okna, urządzeń zamykających 
do drzwi, wachlarzy nieelektrycznych, wezgłowi, wieszaków 
i haczyków na ubrania, wieszaków na torby, wieszaków stoją-
cych na płaszcze, win (kadzie drewniane do zlewania -), wol-
nostojących przepierzeń [meble], wózków barowych [me-
ble], wózków barowych ruchomych do podawania herbaty, 
wózków meblowych, wsporników do mebli, wykończenio-
wych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, wyrobów 
wikliniarskich, wysokich krzeseł dla dzieci, wywieszek [ta-
bliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, za-
główków dla niemowląt, zamknięć do butelek nie ze szkła, 
metalu lub gumy, zamknięć do okien, zasłon bambusowych, 
zasłon dekoracyjnych z koralików, zasuw drzwiowych, zaty-
czek nie ze szkła, metalu lub kauczuku, zawiasów niemetalo-
wych, bud, kojców i legowisk dla zwierząt domowych, odzie-
ży, odzieży dziecięcej, obuwia, obuwia dziecięcego, nakryć 
głowy, wyprawek dziecięcych, śliniaków niepapierowych, 
szalów, szlafroków, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych.

(210) 520460 (220) 2020 11 06
(731) STACH RAFAŁ LAWWISE, Jedlicze
(540) (znak słowny)
(540) lawwise
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 520462 (220) 2020 11 06
(731) CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HVILA HOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, olej-
ki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 
preparaty toaletowe, 8 sztućce, noże kuchenne i przyrządy 
do cięcia do użytku kuchennego, ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 24 materiały tek-
stylne do filtrowania, tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty 
wyrobów tekstylnych, materiały do filtrowania z tekstylnych 
materiałów, materiały do filtrowania [tkaniny], tkaniny do filtro-
wania, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, obuwie, odzież, 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi 
w zakresie wycen, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
ubezpieczenia, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi 
ubezpieczeniowe, 43 hotele dla zwierząt, tymczasowe zakwa-
terowanie, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, pensjonaty dla zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakre-
sie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwatero-
wanie na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu 
powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zwie-
rzęta (pomieszczenia dla -).

(210) 520472 (220) 2020 11 07
(731) MASIN MATEUSZ NOVA CAPITAL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N

(531) 26.01.05, 26.02.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi fi-
nansowe, pieniężne i bankowe, gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wycen.

(210) 520476 (220) 2020 11 08
(731) ZAJĄC PATRYK, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) STREP
(510), (511) 6 schody metalowe - obudowy, schody z me-
talu, stopnie schodów metalowe, 19 niemetalowe pokrycia 
na schody, niemetalowe schody, schody, nie z metalu do ce-
lów budowlanych, schody niemetalowe, schody niemeta-
lowe - stopnie, 20 blaty na szafki, blaty kuchenne [meble], 
meble do salonu, meble do użytku przemysłowego, meble 
kuchenne.

(210) 520515 (220) 2020 11 09
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ DAVANTAGE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mąka i oliwa healthy way

(531) 01.15.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 30 artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski wy-
twarzane z produktów zbożowych, żywność na bazie mąki, 
mrożone desery, wyroby cukierniczo - piekarnicze, ciasto 
na pizze, pizze, przyprawy, gofry, makarony, sosy do mięsa, 
sosy do deserów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, kasze 
spożywcze, produkty na bazie mąki, słodycze, sosy do po-
traw, napoje kawowe, napoje na bazie kawy, przekąski zbo-
żowe, przekąski sezamowe, desery lodowe, desery z muesli, 
gotowe potrawy na bazie makaronu, ciasta, ciastka, ciastecz-
ka, pizze mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, burgery 
bezmięsne, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 
43 usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie 
i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przy-
jęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi 
w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, bary szybkiej ob-
sługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack 
– bary, stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
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(210) 520530 (220) 2020 11 09
(731) ŻYRACKI ANDRZEJ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zaczarowany Świat Sary

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki elek-
troniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, filmy ani-
mowane, filmy do pobrania, filmy rysunkowe animowane, fil-
my rysunkowe animowane do pobrania, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrane filmy, wstępnie nagrane 
filmy, 16 komiksy [książki], książki, książki dla dzieci, książki dla 
dzieci z elementem audio, książki do rysowania, książki edu-
kacyjne, książki kucharskie, książki informacyjne, książki z ob-
razkami, książki z opowiadaniami, książki z plakatami, książ-
ki z zadaniami dla dzieci, książki z zasadami do gier, książki 
beletrystyczne, książki do malowania, książki upominkowe, 
książki z dziedziny gier i grania, książki z grafiką, 25 artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, dzianina [odzież], chusty [odzież], kapelusze pa-
pierowe [odzież], golfy [odzież], kaptury [odzież], komplety 
do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież], kom-
plety odzieżowe ze spodenkami, kurtki [odzież], nauszniki 
[odzież], odzież, 41 filmy kinowe (produkcja -).

(210) 520546 (220) 2020 11 09
(731) KORALEWSKI MARIUSZ, Kaczki Średnie
(540) (znak słowny)
(540) sembioza.pl
(510), (511) 35 udostępnianie miejsca na stronach interne-
towych na reklamę towarów i usług, reklama, umieszczanie 
reklam, kompilacja reklam, przygotowywanie reklam, roz-
powszechnianie reklam, publikacja reklam, reklamy on-line, 
reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikacja treści reklamowych, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, promowanie [reklama] dzia-
łalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, 
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie reklam dla osób trzecich, dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, reklama typu „płać za kliknię-
cie”, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-

puterowej, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamo-
wej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Interne-
cie, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem in-
ternetowych sieci komunikacyjnych, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, agencje 
reklamowe.

(210) 520568 (220) 2020 11 09
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) LIDOOXIN
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higie-
niczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, środki hipolipidemiczne, miej-
scowe środki przeciwbólowe, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia cukrzycy, preparaty farmakologiczne do pie-
lęgnacji skóry, produkty farmaceutyczne do leczenia cho-
rób kości, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
preparaty przeciwbólowe, żele, kremy i roztwory do użytku 
dermatologicznego.

(210) 520577 (220) 2020 11 09
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) VEGELINKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, 
przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki 
warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery wa-
rzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety 
z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z wa-
rzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożo-
ne, pokrojone warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki 
bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, 
wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy ja-
dalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spo-
żywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przeką-
ski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso gotowe do spo-
życia, mięso gotowane, mięsa wędzone, suszone mięso, 
mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso 
siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kieł-
basy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, 
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, 
paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy 
o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone 
[rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony za-
wierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe 
nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mięk-
kie precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe 
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z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pie-
czenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożyw-
czych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, 
przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso 
w cieście [gotowe], kanapki z mięsem, mrożone paszteciki 
z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby 
lub warzyw.

(210) 520579 (220) 2020 11 09
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) VEGONKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, sub-
stytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie 
warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzyw-
ne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, 
burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety 
sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe posiłki składają-
ce się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, warzywa mrożone, pokrojone warzywa rosołowe, 
koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, 
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, su-
rowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso 
i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso 
liofilizowane, mięso mielone [mięso siekane], przekąski 
mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, 30 bagietki 
z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy [pro-
dukty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, 
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku 
warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj 
pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewa-
ne, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie prec-
le, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głów-
nie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, 
przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, 
marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, 
preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, prze-
kąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso 
w cieście [gotowe], kanapki z mięsem, mrożone paszteciki 
z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby 
lub warzyw.

(210) 520638 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) DPF CLEANER
(510), (511) 3 preparaty myjące, preparaty myjące do pojaz-
dów.

(210) 520640 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

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

(210) 520641 (220) 2020 11 10
(731) BERNIAK WOJCIECH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMOMMY

(531) 03.05.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 higieniczne środki nawilżające, podpaski hi-
gieniczne, preparaty i artykuły higieniczne, produkty hi-
gieniczne dla kobiet, ściereczki do czyszczenia nasączone 
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, wchłaniające arty-
kuły higieniczne, wkładki higieniczne, celulozowe pieluchy 
jednorazowe dla dzieci, jednorazowe majtki do uczenia 
dzieci korzystania z nocnika [pieluchy], jednorazowe majtki 
z celulozy do utrzymywania pieluch dziecięcych na miejscu, 
jednorazowe majtki z papieru do utrzymywania pieluch 
dziecięcych na miejscu, jednorazowe pieluchomajtki z celu-
lozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchomajtki z papieru 
dla niemowląt, jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, jed-
norazowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, jednorazowe 
pieluchy celulozowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy papie-
rowe dla niemowląt, jednorazowe pieluchy papierowe, jed-
norazowe pieluchy papierowe dla małych dzieci, jednorazo-
we pieluchy z celulozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchy 
z papieru dla niemowląt, jednorazowe wkładki celulozowe 
do pieluch, jednorazowe wkładki do pieluch, pieluchomajtki 
dziecięce, pielucho-majtki (dziecięce -), pieluchy dla małych 
dzieci z papieru, pieluchy dla niemowląt papierowe, pieluchy 
papierowe, pieluchy wykonane z celulozy, pieluszki [dzie-
cięce -] [pieluchy], pieluszki (dziecięce -) [pieluchy], wkładki 
papierowe do pieluch, 25 części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, bielizna ciążowa, 
ciążowa bielizna nocna, koszule ciążowe, legginsy ciążo-
we, luźne sukienki ciążowe, odzież ciążowa, pasy ciążowe 
[odzież], spodnie ciążowe, sukienki ciążowe, szorty ciążowe, 
topy ciążowe, bielizna dla niemowląt, buciki dla niemowląt 
(z wełny), buty dla niemowląt, dziane buty dla niemowląt, 
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kom-
binezony dla niemowląt i małych dzieci, koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, obuwie 
dla niemowląt, majtki dla niemowląt, odzież wierzchnia dla 
niemowląt, powijaki dla niemowląt, skarpetki dla niemowląt 
i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], śliniaki 
dla niemowląt z tworzyw sztucznych, sukienki dla niemowląt 
i małych dzieci, wyprawki dla niemowląt.
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(210) 520642 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

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

(210) 520644 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 SZKŁO W PŁYNIE
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki po-
wierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki wodo-
odporne [chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne 
do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków 
[inne niż farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [środki chemiczne], powłoki ochronne do odpycha-
nia wody [chemiczne], mieszanki hydrofobowe, preparaty 
hydrofobowe [chemiczne], płynne powłoki [chemiczne], 
powłoki [chemiczne] do szkła, powłoki do uodporniania 
przed czynnikami atmosferycznymi [chemikalia], powłoki 
hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, 
powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, 
inne niż farby], powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby],  
2 wodoodporne dekoracyjne powłoki na powierzchnie 
[farby], mieszanki powłokowe mające właściwości wodo-
odporne [farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [z wyjątkiem chemikaliów], powłoki do impregnacji 
wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne do impregna-
cji wodoodpornej powierzchni budynków [farby], ochron-
ne powłoki powierzchniowe do metali, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do użytku na metalach, 
przezroczyste powłoki ochronne do pojazdów, środki hy-
drofobowe w postaci farb, preparaty powłokowe posiada-
jące właściwości hydrofobowe [farby lub oleje], powłoki, 
powłoki dekoracyjne w sprayu.

(210) 520645 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) SZKŁO W PŁYNIE
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki powierzch-
niowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki wodoodporne 
[chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne do impregna-
cji wodoodpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki che-
miczne], powłoki ochronne do odpychania wody [chemicz-
ne], mieszanki hydrofobowe, preparaty hydrofobowe [che-
miczne], płynne powłoki [chemiczne], powłoki [chemiczne] 
do szkła, powłoki do uodporniania przed czynnikami atmos-
ferycznymi [chemikalia], powłoki hydrofobowe [chemiczne, 
inne niż farby] do kamieniarki, powłoki odporne na warunki 
atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby], powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], 2 wodoodporne dekoracyj-
ne powłoki na powierzchnie [farby], mieszanki powłokowe 
mające właściwości wodoodporne [farby lub oleje], powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], 
powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki 

do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki 
ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni bu-
dynków [farby], ochronne powłoki powierzchniowe do me-
tali, powłoki ochronne do nakładania w formie płynnej 
do użytku na metalach, przezroczyste powłoki ochronne 
do pojazdów, środki hydrofobowe w postaci farb, preparaty 
powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe [farby lub 
oleje], powłoki, powłoki dekoracyjne w sprayu.

(210) 520646 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PŁYNNE SZKŁO
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki po-
wierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki wodo-
odporne [chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne 
do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków 
[inne niż farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [środki chemiczne], powłoki ochronne do odpycha-
nia wody [chemiczne], mieszanki hydrofobowe, preparaty 
hydrofobowe [chemiczne], płynne powłoki [chemiczne], 
powłoki [chemiczne] do szkła, powłoki do uodporniania 
przed czynnikami atmosferycznymi [chemikalia], powłoki 
hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, 
powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, 
inne niż farby], powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby],  
2 wodoodporne dekoracyjne powłoki na powierzchnie 
[farby], mieszanki powłokowe mające właściwości wodo-
odporne [farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [z wyjątkiem chemikaliów], powłoki do impregnacji 
wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne do impregna-
cji wodoodpornej powierzchni budynków [farby], ochron-
ne powłoki powierzchniowe do metali, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do użytku na metalach, 
przezroczyste powłoki ochronne do pojazdów, środki hy-
drofobowe w postaci farb, preparaty powłokowe posiada-
jące właściwości hydrofobowe [farby lub oleje], powłoki, 
powłoki dekoracyjne w sprayu.

(210) 520647 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) PŁYNNE SZKŁO
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki powierzch-
niowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki wodoodporne 
[chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne do impregna-
cji wodoodpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki che-
miczne], powłoki ochronne do odpychania wody [chemicz-
ne], mieszanki hydrofobowe, preparaty hydrofobowe [che-
miczne], płynne powłoki [chemiczne], powłoki [chemiczne] 
do szkła, powłoki do uodporniania przed czynnikami atmos-
ferycznymi [chemikalia], powłoki hydrofobowe [chemiczne, 
inne niż farby] do kamieniarki, powłoki odporne na warunki 
atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby], powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], 2 wodoodporne dekoracyj-
ne powłoki na powierzchnie [farby], mieszanki powłokowe 
mające właściwości wodoodporne [farby lub oleje], powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], 
powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki 
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do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki 
ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni bu-
dynków [farby], ochronne powłoki powierzchniowe do me-
tali, powłoki ochronne do nakładania w formie płynnej 
do użytku na metalach, przezroczyste powłoki ochronne 
do pojazdów, środki hydrofobowe w postaci farb, preparaty 
powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe [farby lub 
oleje], powłoki, powłoki dekoracyjne w sprayu.

(210) 520649 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) GRAVON
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki po-
wierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki wodo-
odporne [chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne 
do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków 
[inne niż farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [środki chemiczne], powłoki ochronne do odpycha-
nia wody [chemiczne], mieszanki hydrofobowe, preparaty 
hydrofobowe [chemiczne], płynne powłoki [chemiczne], 
powłoki [chemiczne] do szkła, powłoki do uodporniania 
przed czynnikami atmosferycznymi [chemikalia], powłoki 
hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, 
powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, 
inne niż farby], powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby],  
2 wodoodporne dekoracyjne powłoki na powierzchnie 
[farby], mieszanki powłokowe mające właściwości wodo-
odporne [farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [z wyjątkiem chemikaliów], powłoki do impregnacji 
wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodood-
pornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne do impregna-
cji wodoodpornej powierzchni budynków [farby], ochron-
ne powłoki powierzchniowe do metali, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do użytku na metalach, 
przezroczyste powłoki ochronne do pojazdów, środki hy-
drofobowe w postaci farb, preparaty powłokowe posiada-
jące właściwości hydrofobowe [farby lub oleje], powłoki, 
powłoki dekoracyjne w sprayu.

(210) 520650 (220) 2020 11 09
(731) STOWARZYSZENIE DEMAGOG, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Demagog
(510), (511) 38 agencje informacyjne, podcasting, podca-
sting związany z tematyką polityczną, podcasting związany 
z tematyką weryfikacją fałszywych informacji, podcasting 
związany z tematyką fałszywych informacji, podcasting 
związany z tematyką analizy wypowiedzi polityków, podca-
sting związany z tematyką uczestnictwa obywateli w życiu 
publicznym, podcasting związany z tematyką działań wspie-
rających rozwój demokracji, podcasting związany z tema-
tyką kontroli przejrzystości debaty publicznej, podcasting 
związany z tematyką prawa dostępu do informacji publicz-
nej, podcasting związany z tematyką prawną, podcasting 
związany z tematyką praw człowieka, 41 edukacja, eduka-
cja [nauczanie], edukacja dorosłych, zapewnianie edukacji, 
badania edukacyjne, usługi edukacyjne, sprawdziany edu-
kacyjne, szkolenia edukacyjne, seminaria edukacyjne, testy 
edukacyjne, informacja o edukacji, edukacyjne usługi do-
radcze, usługi instytutów edukacyjnych, wypożyczanie ma-
teriałów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, 
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie wykładów 

edukacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, 
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
organizowanie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kur-
sów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, wynajmowanie robotów edukacyjnych, or-
ganizowanie kongresów edukacyjnych, rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, usługi doradztwa edukacyjnego, 
organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów eduka-
cyjnych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, dostarczanie 
informacji edukacyjnych, opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, wydawanie 
nagród edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyj-
nych,  prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie 
imprez edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapew-
niania kursów edukacyjnych, organizowanie seminariów do-
tyczących edukacji, usługi edukacji dla dorosłych, usługi in-
formacyjne dotyczące edukacji, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edu-
kacji, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edu-
kacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska, usługi edukacyjne dotyczące umiejęt-
ności komunikacyjnych, usługi w zakresie edukacji i naucza-
nia, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, 
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, 45 usługi informacji politycznych, usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, badania [wyszukiwanie] w zakresie 
informacji prawnych usługi informacyjne w zakresie praw 
konsumenta, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji w zakre-
sie kwestii związanych z prawami człowieka, badania i anali-
zy polityczne, organizowanie spotkań politycznych, porady 
polityczne, usługi polityczne, usługi komunikacji politycznej, 
udzielanie bezstronnej informacji politycznej, usługi sprawo-
wania kontroli obywatelskiej, usługi kontroli przejrzystości 
debaty publicznej, usługi ochrony swobód obywatelskich, 
usługi wspierania uczestnictwa obywateli w życiu publicz-
nym, wspierania obywateli w życiu politycznym, wspieranie 
działań wspomagających rozwój demokracji, wspieranie 
prawa dostępu do informacji publicznej, rozwijanie metody 
badawczej fact-check w odniesieniu do debaty publicznej, 
weryfikacja wypowiedzi polityków, analiza wypowiedzi poli-
tyków, weryfikacja informacji politycznych, analiza informacji 
politycznych.

(210) 520651 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 LAMP PROTECT
(510), (511) 1 wodoodporne ochronne powłoki powierzch-
niowe [chemiczne, inne niż farby], powłoki wodoodporne 
[chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne do impregna-
cji wodoodpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki che-
miczne], powłoki ochronne do odpychania wody [chemicz-
ne], mieszanki hydrofobowe, preparaty hydrofobowe [che-
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miczne], płynne powłoki [chemiczne], powłoki [chemiczne] 
do szkła, powłoki do uodporniania przed czynnikami atmos-
ferycznymi [chemikalia], powłoki hydrofobowe [chemiczne, 
inne niż farby] do kamieniarki, powłoki odporne na warunki 
atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby], powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], 2 wodoodporne dekoracyj-
ne powłoki na powierzchnie [farby], mieszanki powłokowe 
mające właściwości wodoodporne [farby lub oleje], powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], 
powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki 
ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni bu-
dynków [farby], ochronne powłoki powierzchniowe do me-
tali, powłoki ochronne do nakładania w formie płynnej 
do użytku na metalach, przezroczyste powłoki ochronne 
do pojazdów, środki hydrofobowe w postaci farb, preparaty 
powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe [farby lub 
oleje], powłoki, powłoki dekoracyjne w sprayu.

(210) 520655 (220) 2020 11 09
(731) STOWARZYSZENIE DEMAGOG, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA FACT - CHECKINGU

(531) 26.04.18, 24.17.20, 29.01.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 edukacja, edukacja [naliczanie], edukacja do-
rosłych, zapewnianie edukacji, badania edukacyjne, usługi 
edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, szkolenia edukacyjne, 
seminaria edukacyjne, testy edukacyjne, informacja o eduka-
cji, edukacyjne usługi doradcze, usługi instytutów edukacyj-
nych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, zapewnianie 
kursów edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, 
organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów eduka-
cyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji eduka-
cyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
publikowanie książek edukacyjnych, wynajmowanie robo-
tów edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyj-
nych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, usługi 
doradztwa edukacyjnego, organizowanie seminariów edu-
kacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organi-
zacja konkursów edukacyjnych, zarządzanie usługami edu-
kacyjnymi, dostarczanie informacji edukacyjnych, opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, zapewnianie pokazów 
edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, przyzna-
wanie świadectw edukacyjnych, prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, usługi edu-
kacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, orga-
nizowanie seminariów dotyczących edukacji, usługi edukacji 
dla dorosłych, usługi informacyjne dotyczące edukacji, pu-
blikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, warsztaty 
w celach edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi 
edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, usługi edukacyj-
ne dotyczące umiejętności komunikacyjnych usługi w zakre-

sie edukacji i nauczania, usługi doradcze dotyczące edukacji 
i szkoleń, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach 
edukacyjnych, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, 45 usługi informacji politycznych, usługi 
informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, udzielanie infor-
macji związanej ze sprawami prawnymi, badania [wyszuki-
wanie] w zakresie informacji prawnych, usługi informacyjne 
w zakresie praw konsumenta, usługi informacyjne w odnie-
sieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie 
informacji w zakresie kwestii związanych z prawami czło-
wieka, badania i analizy polityczne, organizowanie spotkań 
politycznych, porady polityczne, usługi polityczne, usługi 
komunikacji politycznej, udzielanie bezstronnej informacji 
politycznej, usługi sprawowania kontroli obywatelskiej, usłu-
gi kontroli przejrzystości debaty publicznej, usługi ochrony 
swobód obywatelskich, usługi wspierania uczestnictwa 
obywateli w życiu publicznym, usługi wspierania obywateli 
w życiu politycznym, wspieranie działań wspomagających 
rozwój demokracji, wspieranie prawa dostępu do informacji 
publicznej, rozwijanie metody badawczej fact-check w od-
niesieniu do debaty publicznej, weryfikacja wypowiedzi po-
lityków, analiza wypowiedzi polityków, weryfikacja informa-
cji politycznych, analiza informacji politycznych.

(210) 520664 (220) 2020 11 06
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficz-
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dy-
daktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive, powerbanki, głośniki, 
okulary przeciwsłoneczne, etui na: okulary, pendrive, telefony 
komórkowe, 14 breloczki do kluczy, zawieszki do breloków, 
zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, 
numizmaty, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biuro-
wy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały 
drukowane, figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały 
piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblema-
ty drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, 
notatniki, piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, repro-
dukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z pa-
pieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjo-
nerskie, plakaty, chusteczki higieniczne, publikacje drukowa-
ne, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety 
papierowe, nalepki, materiały piśmienne, 18 parasole zwykłe 
i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne, torby 
sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, worki 
na buty, inne artykuły służące do przenoszenia, 21 kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, ku-
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beczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki, tale-
rze, talerzyki, podstawki, otwieracze - wszystkie wymienione 
towary zawarte w klasie 21, 24 wyroby tekstylne takie jak: 
ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce 
nie z papieru, materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty 
na łóżko, 25 odzież, koszulki kolekcjonerskie i okolicznościo-
we, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję, 26 smycze [paski] 
do noszenia, przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy i gimnastyczny, piłki, gry, gry planszowe, 
puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe.

(210) 520666 (220) 2020 11 06
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficz-
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dy-
daktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive, powerbanki, głośniki, 
okulary przeciwsłoneczne, etui na: okulary, pendrive, telefony 
komórkowe, 14 breloczki do kluczy, zawieszki do breloków, 
zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, 
numizmaty, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biuro-
wy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały 
drukowane, figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały 
piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblema-
ty drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, 
notatniki, piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, repro-
dukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z pa-
pieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjo-
nerskie, plakaty, chusteczki higieniczne, publikacje drukowa-
ne, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety 
papierowe, nalepki, materiały piśmienne, 18 parasole zwykłe 
i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne, torby 
sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, worki 
na buty, inne artykuły służące do przenoszenia, 21 kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, ku-
beczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki, tale-
rze, talerzyki, podstawki, otwieracze - wszystkie wymienione 
towary zawarte w klasie 21, 24 wyroby tekstylne takie jak: 
ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce 
nie z papieru, materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty 
na łóżko, 25 odzież, koszulki kolekcjonerskie i okolicznościo-
we, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję, 26 smycze [paski] 
do noszenia, przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż 

do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy i gimnastyczny, piłki, gry, gry planszowe, 
puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe.

(210) 520667 (220) 2020 11 09
(731) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MagicWall
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, 19 pokrycia ścienne nie z me-
talu, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], 40 drukowanie, druko-
wanie 3D, 42 projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 520672 (220) 2016 12 12
 (310) 87087043 (320) 2016 06 28 (330) US
(731) INTUIT INC., Mountain View, US
(540) (znak słowny)
(540) MINT
(510), (511) 36 usługi porównywania i polecania pożyczek, 
mianowicie świadczenie usług informacyjnych, kwalifikacyj-
nych, porównania rat i polecania w związku z pozyskaniem 
finansowania na kredyt, pożyczek osobistych, pożyczek P2P, 
produktów kredytowych łączących inwestorów z pożyczają-
cymi oraz kredytów studenckich.

(210) 520674 (220) 2020 11 10
(731) KOCIUGA ANNA PHILO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PHILONEWYORK
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież.

(210) 520675 (220) 2020 11 06
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficz-
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dy-
daktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive, powerbanki, głośniki, 
okulary przeciwsłoneczne, etui na: okulary, pendrive, telefony 
komórkowe, 14 breloczki do kluczy, zawieszki do breloków, 
zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, 
numizmaty, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biuro-
wy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały 
drukowane, figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały 
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piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblema-
ty drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, 
notatniki, piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, repro-
dukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z pa-
pieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjo-
nerskie, plakaty, chusteczki higieniczne, publikacje drukowa-
ne, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety 
papierowe, nalepki, materiały piśmienne, 18 parasole zwykłe 
i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne, torby 
sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, worki 
na buty, inne artykuły służące do przenoszenia, 21 kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, ku-
beczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki, tale-
rze, talerzyki, podstawki, otwieracze - wszystkie wymienione 
towary zawarte w klasie 21, 24 wyroby tekstylne takie jak: 
ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce 
nie z papieru, materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty 
na łóżko, 25 odzież, koszulki kolekcjonerskie i okolicznościo-
we, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję, 26 smycze [paski] 
do noszenia, przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy i gimnastyczny, piłki, gry, gry planszowe, 
puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe.

(210) 520676 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 LAMP DOCTOR
(510), (511) 3 materiały ścierne, pasty ścierne, preparaty 
ścierne do polerowania, preparaty ścierne do użytku w pie-
lęgnacji samochodów, przemysłowe środki ścierne, środki 
do czyszczenia pojazdów, środki ścierne i polerskie.

(210) 520678 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 LAMP DOKTOR
(510), (511) 3 materiały ścierne, pasty ścierne, preparaty 
ścierne do polerowania, preparaty ścierne do użytku w pie-
lęgnacji samochodów, przemysłowe środki ścierne, środki 
do czyszczenia pojazdów, środki ścierne i polerskie.

(210) 520679 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ANTI MARTEN
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku jako środki od-
straszające poprzez swój zapach, środki chemiczne do użyt-
ku jako środki odpychające poprzez swój zapach.

(210) 520680 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 STOP LEAK
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku jako środki od-
straszające poprzez swój zapach, środki chemiczne do użyt-
ku jako środki odpychające poprzez swój zapach, chemiczne 
mieszanki uszczelniające, mieszanki do uszczelniania opon, 
mieszanki uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania 
silników, mieszanki uszczelniające do powstrzymywania 
wycieków ze zbiorników ropy [chemikalia], preparaty che-
miczne do uszczelniania, substancje uszczelniające i pom-
pujące do opon samochodowych, szczeliwa [chemikalia] 
do uszczelniania powierzchni.

(210) 520681 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ŁATKA W SPRAYU
(510), (511) 1 substancje uszczelniające i pompujące 
do opon samochodowych, mieszanki do uszczelniania 
opon.

(210) 520683 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ŁATKA DO OPON W SPRAYU
(510), (511) 1 substancje uszczelniające i pompujące 
do opon samochodowych, mieszanki do uszczelniania 
opon.

(210) 520701 (220) 2020 11 10
(731) CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe 
związane z edukacją, oprogramowanie komunikacyjne, sie-
ciowe i do sieci społecznościowych, materiały edukacyjne, 
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania prze-
znaczone do użytku z telefonami komórkowymi, oprogra-
mowanie do pobrania, wszystkie wyżej wymienione towary 
przeznaczone do profilaktyki zdrowia i edukacji pacjentów 
po przeszczepieniu nerki lub wątroby, 16 drukowane ma-
teriały edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi 
reklamowe (bez względu na ich rodzaj) w tym reklama wize-
runkowa, 38 usługi w zakresie technologii informatycznych, 
w szczególności zapewnianie dostępu do baz danych zawar-
tych w globalnej sieci komputerowej w celu udzielenia usług 
informacyjnych i poradniczych, wszystkie wyżej wymienio-
ne usługi związane z profilaktyką zdrowia i edukacją pacjen-
tów po przeszczepieniu nerki lub wątroby, 41 usługi eduka-
cyjne związane z profilaktyką zdrowia i edukacją pacjentów 
po przeszczepieniu nerki lub wątroby, produkcja nagrań 
audio i wideo oraz produkcja multimedialna, udostępnianie 
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plików wideo w sieci (nie do pobrania), wszystkie wyżej wy-
mienione usługi związane z profilaktyką zdrowia i edukacją 
pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby.

(210) 520702 (220) 2020 11 10
(731) PAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKART

(531) 26.13.25, 26.07.25, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 16 papier i wyroby z papieru, karton i wyroby 
z kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
taśmy malarskie-maskujące, taśmy pakowe, folia stretch, 
worki na śmieci, taśmy ostrzegawcze, taśmy spinające z two-
rzyw sztucznych, przemysłowy papier i karton, drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, arkusze do pakowania 
z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folie z polipropylenu do pakowania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące do pa-
kowania, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, folie 
polietylenowe do zawijania lub pakowania, taśmy klejące, fo-
lia, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folie z bąbel-
kami z tworzywa sztucznego do opakowywania, 19 materia-
ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
materiały budowlane niemetalowe, folie z tworzyw sztucz-
nych do użytku w budownictwie.

(210) 520714 (220) 2020 11 11
(731) BIM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZA SCHEMATEM

(531) 27.05.09, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, akredytacja [certyfikacja] 
osiągnięć edukacyjnych, akredytacja kompetencji zawodo-
wych, akredytacja usług edukacyjnych.

(210) 520715 (220) 2020 11 11
(731) PARDO NORBERT, Marki
(540) (znak słowny)
(540) Żyćko
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież.

(210) 520716 (220) 2020 11 11
(731) ROLAK LESZEK, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XCROSS.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 
27.05.21, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 12 quady, motocykle motocrossowe, motocykle 
do motocrossu.

(210) 520722 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 WORECZEK ZAPACHOWY
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki zapachowe do samochodów, 5 dezodoranty do sa-
mochodów, samochodowe odświeżacze powietrza.

(210) 520723 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ZAPACH W PUSZCE
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki zapachowe do samochodów, 5 dezodoranty do sa-
mochodów, samochodowe odświeżacze powietrza.

(210) 520724 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki zapachowe do samochodów, dezodoranty zapacho-
we do pomieszczeń, 5 dezodoranty do samochodów, sa-
mochodowe odświeżacze powietrza, neutralizator zapachu 
zwierząt domowych, neutralizatory zapachów do lodówki, 
preparaty do neutralizacji zapachów, preparaty neutralizu-
jące zapachy, preparaty neutralizujące zapachy do użytku 
na odzieży i tekstyliach.

(210) 520725 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
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(540) K2 BRAKE CLEANER
(510), (511) 1 chemiczne płyny odtłuszczające do stoso-
wania w procesach produkcyjnych, chemiczne środki od-
tłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, 
płyny odtłuszczające stosowane w procesach produk-
cyjnych, preparaty do odtłuszczania stosowane w pro-
cesach produkcyjnych, rozpuszczalniki odtłuszczające 
do użytku w procesach produkcyjnych, środki chemiczne 
odtłuszczające do stosowania w przemysłowych proce-
sach produkcyjnych, środki do odtłuszczania stosowane 
w procesach przemysłowych, środki odtłuszczające [inne 
niż do stosowania w procesach produkcyjnych], środki 
odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], 
3 preparaty myjące, preparaty myjące do pojazdów, aero-
zole odtłuszczające, preparaty do odtłuszczania inne niż 
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do od-
tłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, preparaty odtłuszczające do silników, preparaty 
odtłuszczające do celów domowych, preparaty odtłusz-
czające na bazie rozpuszczalnika, rozpuszczalniki odtłusz-
czające, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, 
środki do czyszczenia pojazdów.

(210) 520726 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 GAS TESTER
(510), (511) 1 ciecze chemiczne do użytku jako wykrywa-
cze nieszczelności, środki chemiczne w postaci wzmac-
niaczy piany, substancje chemiczne do stabilizacji piany, 
substancje chemiczne do wytwarzania piany, 3 detergen-
ty w piance.

(210) 520728 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CEMENT DO TŁUMIKA
(510), (511) 1 kity [wypełniacze], kity, wypełniacze i pasty 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, 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 [klejenie], kleje komercyjne 
[inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku domo-
wego], kleje konstrukcyjne do użytku motoryzacyjnego, 
kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku 
domowego, kleje przemysłowe do użytku w obróbce me-
tali, kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, kleje 
w płynie, inne niż do użytku domowego lub do artykułów 
papierniczych, preparaty do klejenia, 17 masy uszczelniające, 
szczeliwa [masy uszczelniające], klejące mieszanki uszczelnia-
jące, kit uszczelniający, mieszanka uszczelniająca do użytku 
samochodowego.

(210) 520729 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)

(540) K2 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI
(510), (511) 1 ciecze chemiczne do użytku jako wykrywa-
cze nieszczelności, środki chemiczne w postaci wzmac-
niaczy piany, substancje chemiczne do stabilizacji piany, 
substancje chemiczne do wytwarzania piany, 3 detergenty 
w piance.

(210) 520730 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 TESTER SZCZELNOŚCI
(510), (511) 1 ciecze chemiczne do użytku jako wykrywa-
cze nieszczelności, środki chemiczne w postaci wzmac-
niaczy piany, substancje chemiczne do stabilizacji piany, 
substancje chemiczne do wytwarzania piany, 3 detergenty 
w piance.

(210) 520731 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 SZAMPON HYDROFOBOWY
(510), (511) 1 preparaty hydrofobowe [chemiczne], mie-
szanki hydrofobowe, 3 woski samochodowe, środki 
do czyszczenia pojazdów, preparaty myjące, preparaty 
myjące do pojazdów, środki do czyszczenia opon o białych 
bokach.

(210) 520736 (220) 2020 11 12
(731) KONOŃCZUK SEBASTIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSTRA KLIK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.18, 26.04.22, 
26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 34 filtry do papierosów, papierosy, papierosy, 
cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, ustniki 
papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami.

(210) 520752 (220) 2020 11 12
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZf
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18, 24.13.01

(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
osłony na twarz, inne niż do celów medycznych, maski 
ochronne, maski do oddychania, inne niż do sztucznego 
oddychania, maski przeciwpyłowe, maski ochronne przed 
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, 
okulary ochronne, ochronne nakrycia głowy, 10 apara-
ty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia, 
przyrządy i narzędzia medyczne do wstrzykiwania prepa-
ratów farmaceutycznych, odzież, nakrycia głowy i obuwie 
dla personelu medycznego i pacjentów, osłony ochronne 
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz do użyt-
ku medycznego, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycz-
nych, aparaty do ochrony słuchu, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, ochrania-
cze na uszy, odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i pod-
pory do celów medycznych, protezy i sztuczne implanty, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiają-
ce przemieszczanie się.

(210) 520780 (220) 2020 11 12
(731) KAZIMIERCZUK PRZEMYSŁAW, Święciechowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYPAU

(531) 21.03.11, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 28 deskorol-
ki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], części zamienne do desko-
rolek.

(210) 520781 (220) 2020 11 12
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) VAPE TECH
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papie-
rosach, papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy, do stoso-
wania doustnego, 35 usługi handlu detalicznego w za-
kresie: ciekłych roztworów do użytku w e-papierosach, 
papierosów elektronicznych, środków aromatyzujących 
do stosowania w papierosach elektronicznych, innych 
niż olejki eteryczne, waporyzatorów dla palaczy, do sto-
sowania doustnego, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie: ciekłych roztworów do użytku w e-papiero-
sach, papierosów elektronicznych, środków aromatyzu-
jących do stosowania w papierosach elektronicznych, in-
nych niż olejki eteryczne, usługi handlu hurtowego w za-
kresie: ciekłych roztworów do użytku w e-papierosach, 
papierosów elektronicznych, środków aromatyzujących 
do stosowania w papierosach elektronicznych, innych 
niż olejki eteryczne.

(210) 520782 (220) 2020 11 12
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak słowny)

(540) DARKLINE
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(210) 520784 (220) 2020 11 12
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DARK LINE
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(210) 520787 (220) 2020 11 10
(731) PROCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) IMVELO
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, urządzenie do kontroli i regulacji ciepła, kolektory 
elektryczne, komórki fotowoltaiczne, instalacje elektryczne, 
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 11 pompy ciepła, 
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do ogrzewa-
nia wodnego, instalacje do uzdatniania wody, instalacje 
do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], kaloryfery elek-
tryczne, lampy elektryczne, aparatura i instalacje chłodnicze, 
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zaopatry-
wania w wodę, instalacje do uzdatniania wody, urządzenia 
do suszenia rąk do toalet, instalacje klimatyzacyjne.

(210) 520788 (220) 2020 11 10
(731) PROCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 520791 (220) 2020 11 10
(731) PROCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 520792 (220) 2020 11 12
(731) DATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Malbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DATPOL

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 usługi doradztwa informatycznego.

(210) 520795 (220) 2020 11 12
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G!GA STRONG

(531) 24.17.04, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 520807 (220) 2020 11 10
(731) SCENOGRAFOWIE BUDOWA DEKORACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S

(531) 27.01.01, 27.01.02, 26.15.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, 37 stawianie scenografii, 
instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, 
budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, usługi 
budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, usługi 
stolarskie, stolarstwo meblowe [naprawa], 42 projektowanie 
dekoracji scenicznych, usługi projektowania w zakresie wy-
staw i targów, projektowanie oświetlenia teatralnego.

(210) 520808 (220) 2020 11 13
(731) SEMEKO PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MORSKA PARK

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 35 usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, administrowanie dotyczące marketingu, oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, udostęp-
nianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów, agencje reklamowe, 36 usługi w zakresie nierucho-
mości, 37 budowa biur, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budowa obiektów inżynierii wodno-lądo-
wej, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie nierucho-
mości, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, infor-
macja budowlana, 42 usługi architektoniczne, projektowanie 
budowlane, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, planowanie [projektowanie] budynków.

(210) 520809 (220) 2020 11 13
(731) SEMEKO PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORSKA PARK

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

(510), (511) 35 usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, administrowanie dotyczące marketingu, oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, udostęp-
nianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów, agencje reklamowe, 36 usługi w zakresie nierucho-
mości, 37 budowa biur, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budowa obiektów inżynierii wodno-lądo-
wej, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie nierucho-
mości, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, infor-
macja budowlana, 42 usługi architektoniczne, projektowanie 
budowlane, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, planowanie [projektowanie] budynków.
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(210) 520810 (220) 2020 11 10
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUX BOTANICALS

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki dezynfeku-
jące do celów higienicznych i środki antyseptyczne, prepa-
raty sanitarne do higieny osobistej, inne niż kosmetyki, wosk 
dentystyczny, bandaże, gips do celów medycznych, materia-
ły na opatrunki do celów medycznych, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry i włosów, lecznicze preparaty do ust, 
wazelina do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych.

(210) 520813 (220) 2020 11 13
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 SOLIDNIE POŁĄCZENIE
(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, kle-
je pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, 
kleje w sprayu, kity [wypełniacze], kity i inne pasty do wy-
pełniania, 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 samo-
chodowych, kleje do butów, kleje do celów konstrukcyjnych, 
kleje do dywanów, kleje do nakładania na zewnętrzną po-
wierzchnię pudełek kartonowych w celu zapobiegania śli-
zganiu się, kleje do naprawy opon, kleje do obróbki drewna 
do użytku przemysłowego, kleje do obuwia, kleje do powłok 
ceramicznych, kleje do przyklejania płytek ściennych, kleje 
do skór, kleje do szablonów do drukowania, kleje do szkła, 
kleje do tapetowania, kleje do tkanin do użytku przemysło-
wego, kleje do użytku przy oprawianiu książek, kleje do użyt-
ku przy produkcji mebli, kleje do użytku w fotografii, kleje 
do użytku w nauce, kleje do użytku w przemyśle elektronicz-
nym, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje do wyrobów 
z cementu, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do zapo-
biegania luzowaniu się nakrętek do kół, kleje epoksydowe 
do użytku z betonem, kleje i preparaty klejące przeznaczone 
dla przemysłu, kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, 
kleje kauczukowe [inne niż do użytku domowego lub do ar-
tykułów papierniczych], kleje komercyjne [inne niż do arty-
kułów papierniczych lub do użytku domowego], kleje kon-
strukcyjne do użytku w budownictwie, kleje konstrukcyjne 
do użytku motoryzacyjnego, kleje lateksowe [nie do ar-
tykułów papierniczych lub do użytku domowego], kleje 
na bazie kauczuku do użytku przemysłowego, kleje na bazie 
kauczuku [inne niż do użytku domowego lub do artykułów 
papierniczych], kleje na bazie wody do użytku przemysłowe-
go, kleje na bazie wody [inne niż do użytku domowego lub 

papierniczego], kleje poliuretanowe, kleje powierzchniowe 
[nie do użytku medycznego, papierniczego lub domowego], 
kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje prze-
mysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, kleje prze-
mysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, 
kleje przemysłowe do użytku w obróbce metali, kleje prze-
wodzące [inne niż do użytku domowego lub z artykułami 
papierniczymi], kleje sitowe, kleje stosowane w materiałach 
wiążących [przemysłowe], kleje szybkowiążące do użytku 
przemysłowego, kleje utwardzane promieniami ultrafioleto-
wymi do chipów półprzewodnikowych, kleje w płynie, inne 
niż do użytku domowego lub do artykułów papierniczych, 
kleje z tworzyw sztucznych [nie do celów papierniczych lub 
domowych], kleje z żywicy syntetycznej do użytku przemy-
słowego, preparaty do klejenia, spoiwo (kleje), inne niż do za-
stosowań domowych lub papierniczych, środki chemiczne 
do stosowania w klejeniu [do celów przemysłowych], 17 kit, 
kity silikonowe, kit uszczelniający, klejące mieszanki uszczel-
niające, mieszanka uszczelniająca do użytku samochodo-
wego, mieszanki uszczelniające do użytku w zapobieganiu 
przeciekaniu rur, mieszanki uszczelniające do uszczelniania 
gwintów na rurach, mieszanki uszczelniające do rur.

(210) 520815 (220) 2020 11 13
(731) PAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.01.12, 27.01.25, 27.05.17, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne tablice wyświetlające, alarmy, 
alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa, alarmy 
bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy dźwiękowe, 
alarmy dźwiękowe inne niż do pojazdów, alarmy dźwiękowe 
[inne niż stosowane w pojazdach], alarmy i urządzenia 
ostrzegawcze, alarmy osobiste, alarmy ostrzegawcze [inne 
niż do pojazdów], alarmy pożarowe, alarmy zabezpieczające 
przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], alarmy zapobiegają-
ce kradzieży [inne niż do pojazdów], alarmy zdalnie sterowa-
ne [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], elektronicz-
ne alarmy antywłamaniowe, elektryczne alarmy dymu, elek-
tryczne alarmy pożarowe, elektryczne i elektroniczne alarmy 
antywłamaniowe, osobiste alarmy bezpieczeństwa, tablice 
ogłoszeniowe elektroniczne, tablice ogłoszeniowe LED, ta-
blice połączeń, tablice rozdzielcze, tablice rozdzielcze [elek-
tryczność], tablice rozdzielcze [elektryczne], tablice sterowni-
cze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub me-
chaniczne, tablice znaków [świecące], tablice znakowe [me-
chaniczne], tablice znakowe reklamowe [świecące], instalacje 
alarmowe, instalacje automatyczne do sterowania dostę-
pem, instalacje do komunikacji elektronicznej, instalacje 
do kontroli przepływu [elektryczne], instalacje elektryczne, 
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, zdal-
ne sterowanie procesami przemysłowymi (instalacje elek-
tryczne do -), urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
odbiorniki sygnalizacji alarmowej, nadajniki sygnałów alar-
mowych, nadajniki sygnalizacji alarmowej, klawiatury 
do alarmów bezpieczeństwa, metalowe dzwonki do alar-
mów, panele alarmowe, panele sterowania do alarmów bez-
pieczeństwa, przekaźniki do emitowania sygnałów alarmo-
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wych, systemy alarmowe, urządzenia alarmowe zabezpie-
czające przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], 
alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], 
centralne jednostki alarmowe, dzwonki alarmowe, dzwonki 
alarmowe elektryczne, elektryczne urządzenia alarmowe, 
systemy monitorowania alarmów, przyciski alarmowe, elek-
tryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kra-
dzieżą [inne niż do pojazdów], czujki do alarmów, automaty 
biletowe, urządzenia elektroniczne do sprawdzania biletów, 
automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne 
urządzenia kontroli dostępu, automatyczne zespoły kontroli 
dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektro-
niczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, 
elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne syste-
my kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli do-
stępu, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], 
kurtyny świetlne bezpieczeństwa do systemów kontroli do-
stępu do obszaru [AAC], kurtyny świetlne bezpieczeństwa 
obwodowej kontroli dostępu [PAC], mechanizmy kontroli 
dostępu, oprogramowanie do kontroli systemów środowi-
skowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, opro-
gramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontro-
li dostępu do komputera, programy komputerowe do umoż-
liwiania i kontroli dostępu, elektryczne instalacje sterujące, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne 
i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, zasilacze ni-
skiego napięcia, okablowanie sieciowe, okablowanie łączno-
ściowe, okablowanie elektryczne, oprogramowanie do ma-
powania i analizowania pożarów, oprogramowanie do mo-
delowania i symulacji pożarów, dotykowe tablice rozdzielcze, 
elektroniczne tablice ogłoszeniowe, elektroniczne tablice 
wskaźnikowe, elektroniczne tablice z rozkładami, elektro-
niczne tabliczki dotykowe [touchpad], elektryczne tablice 
kontrolne, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne ta-
bliczki dotykowe [touchpad], interaktywne tablice elektro-
niczne, lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, opro-
gramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogło-
szeń, oprogramowanie komputerowe do tablic interaktyw-
nych, tablice ogłoszeń elektroniczne, infokioski, 11 elektrycz-
ne instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetle-
niowe do wnętrz, elektryczne instalacje sanitarne, 14 zegary, 
obudowy zegarów, obudowy do zegarów jako części zega-
rów, obudowy na zegary, zegary kolejowe, 37 eliminacja za-
kłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i napra-
wa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyj-
nych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute-
rowego, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpo-
żarowych, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli, 
układanie kabli naziemnych, układanie kabli w budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, układanie kabli ziem-
nych, instalacja alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa 
alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
alarmów, zamków i kas pancernych, konserwacja i serwiso-
wanie alarmów antywłamaniowych, naprawa alarmów, na-
prawa alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie 
instalowania alarmów, usługi instalacyjne, czyszczenie, na-
prawy i konserwacja, czyszczenie zewnętrznych powierzchni 
ścian, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, 
konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, czyszczenie 
maszyn, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie po-
wierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni podłóg, udziela-
nie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alar-
mów przeciwpożarowych, instalacja systemów fizycznej 
kontroli dostępu, instalowanie systemów kontroli dostępu, 

konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konser-
wacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, insta-
lacja systemów gaszenia pożaru, instalowanie systemów 
wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa systemów ga-
szenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów wykrywa-
nia pożaru, instalacja systemów komputerowych, instalacja 
systemów oprzyrządowania, instalacja systemów oświetle-
niowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów te-
lewizji przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczają-
cych, instalacja systemów zarządzania ruchem, instalowanie 
skomputeryzowanych systemów informacyjnych, instalowa-
nie systemów komputerowych wykorzystujących półprze-
wodnikowe obwody elektroniczne, instalowanie systemów 
komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe 
układy elektroniczne, instalowanie systemów łącznościo-
wych pracujących na częstotliwości radiowej, konserwacja 
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwa-
cja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, 
naprawa elektronicznych systemów kasowych, naprawa lub 
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, usłu-
gi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpie-
czających, usługi informacyjne związane z instalacją syste-
mów zabezpieczających, pranie, pranie artykułów odzieżo-
wych, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie na sucho 
odzieży, pranie odzieży na sucho, pranie ubrań, usługi w za-
kresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho], 38 trans-
misja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem 
systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji da-
nych, użytkowanie systemów komunikacji opartych na czę-
stotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elek-
tronicznej, udostępnianie on-line elektronicznych tablic in-
formacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami komputerów, usługi komputerowych tablic 
ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], udostępnianie on-line interak-
tywnej tablicy ogłoszeniowej, 42 usługi testowania syste-
mów alarmowych i monitorujących, aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeń-
stwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom kompu-
terowym, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, badania i doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, badania, opracowywanie, projekto-
wanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, bada-
nia w dziedzinie programów i oprogramowania komputero-
wego, badania w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania 
komputerowego, doradztwo techniczne związane z zasto-
sowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, 
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, badania związane 
z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, ba-
dania związane z opracowywaniem programów i oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo 
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związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, 
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów oprogramowania komputerowego, dostarcza-
nie informacji związanych z projektowaniem i opracowywa-
niem oprogramowania komputerowego, instalacja, aktuali-
zacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, insta-
lacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowa-
nia komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompu-
terowego dla systemów komputerowych, instalacja, konser-
wacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instala-
cja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramo-
wania komputerowego, instalacje oprogramowania kompu-
terowego, integracja oprogramowania komputerowego, in-
żynieria oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfigura-
cja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sprzętu 
komputerowego za pomocą oprogramowania, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, opracowanie opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie i konserwa-
cja oprogramowania komputerowego do baz danych, opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użyt-
ku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użyt-
ku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie pro-
jektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, prace badawczo-rozwojowe w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, programowanie 
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji 
i organizowania danych, projektowanie, aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowy-
wanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trze-
cich, projektowanie oprogramowania komputerowego 
do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego na zamówienie, projektowa-
nie sprzętu komputerowego i oprogramowania, testowanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramo-
wania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adapta-
cja oprogramowania komputerowego, usługi programowa-
nia w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi 
projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania kom-
puterowego do potrzeb klienta, usługi w zakresie instalacji 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalo-

wania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usłu-
gi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, monitoring systemów sieciowych, wynajem 
przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elek-
tronicznych tablic ogłoszeniowych, 43 obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,  
45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamanio-
wych, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi bez-
pieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeń-
stwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w za-
kresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi 
bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, usługi 
bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr material-
nych, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, 
usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi strażni-
ków ochrony, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie 
ochrony osobistej, usługi w zakresie ochrony objęte umo-
wą, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
wypożyczanie urządzeń alarmowych, monitoring syste-
mów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu zamkniętym, 
usługi monitoringu.

(210) 520816 (220) 2020 11 10
(731) BRIDGE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) wpadaj.pl
(510), (511) 9 sterowniki urządzeń i oprogramowania wbu-
dowanego w urządzenia, oprogramowanie sprzętowe, ste-
rowniki urządzeń, oprogramowanie komputerowych syste-
mów operacyjnych, wbudowane oprogramowanie opera-
cyjne, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowa-
nie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze 
komputera, systemy operacyjne, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, komputerowe programy operacyjne, kom-
puterowe bazy danych, sterowniki oprogramowania 
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi 
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komuni-
kację między sobą, programy systemów operacyjnych, 
oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń 
zewnętrznych, nagrane programy komputerowe, aplikacje 
komputerowe do pobrania, oprogramowanie do handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramo-
wanie ułatwiające transakcje płatnicze za pomocą środków 
elektronicznych, oprogramowanie do płatności elektro-
nicznych, oprogramowanie do rezerwacji i zarządzania wi-
zytami, członkami personelu oraz pokojami w salonach 
z branży beauty, magnetyczne nośniki danych, urządzenia 
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe, 
urządzenia i oprogramowanie ze sztuczną inteligencją, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie 
do zastosowania w telefonach komórkowych, oprogramo-
wanie do przenośnych urządzeń elektronicznych, oprogra-
mowanie do planowania spotkań, oprogramowanie do ob-
sługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie umoż-
liwiające komunikację bezpośrednią pomiędzy klientami 
a usługodawcami, oprogramowanie do pobrania oparte 
na sztucznej inteligencji do użytku w dziedzinie opieki me-
dycznej, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyza-
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cja danych w komputerowych bazach danych, usługi po-
równywania cen, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama korespondencyjna, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, przygotowywanie reklam prasowych, reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, reklamy on-line, badania i pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, reklamy kinowe, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, publikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, elektroniczne przetwarzanie 
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą i jej organizacji, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, udostępnienie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, pośredniczenie i za-
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi 
reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośred-
nictwem sieci komputerowej bazy informacji o usługach 
salonów z branży beauty, lekarzy, przychodni, szpitali, klinik 
oraz o innych usługach medycznych, usługi reklamowe 
związane z prezentowaniem w Internecie usług salonów 
z branży beauty dla celów ich nabywania przez klientów, 
usługi reklamowe związane z prezentowaniem w Interne-
cie usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych 
usług medycznych dla celów ich nabywania przez pacjen-
tów, usługi reklamowe związane z prezentowaniem w In-
ternecie usług finansowych dla celów ich nabywania przez 
klientów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w zakresie usług z branży beauty za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w zakresie usług medycznych za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w zakresie usług finansowych za pośrednictwem sie-
ci komputerowej usługi przypominania o spotkaniach, po-
twierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich usługi 
administracji biznesowej w zakresie rezerwacji i zarządza-
nia spotkaniami członkami personelu i pokojami w salo-
nach z branży beauty, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi i promocyjnymi, organizacja, pro-
wadzenie nadzorowanie programów lojalnościowych 
i motywacyjnych dla klientów, organizowanie zarządzanie 
programami motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne doty-
czące programów lojalnościowych dla klientów, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, zarządzanie programami 
świadczeń pracowniczych, organizacja subskrypcji pakie-
tów medycznych, programy opieki zdrowotnej i dobrosta-
nu pracowników, usługi biurowe w zakresie organizowania 
spotkań, usługi reklamowania telemedycyny, analiza da-
nych statystycznych wynikających z korzystania portali in-
ternetowych, analiza danych biznesowych, 42 projektowa-
nie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputero-

wego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek inter-
netowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach 
[strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, w szczególności cloud computing i oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], elektroniczna konwersja danych lub 
programów, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, konwersja danych i programów komputerowych 
[inna niż konwersja fizyczna]: tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, usługi artystów 
grafików, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi 
w zakresie grafiki komputerowej, opracowywanie projek-
tów technicznych, aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, administracja serwerów, udzielanie informacji 
na temat projektowania i opracowywania oprogramowa-
nia, systemów i sieci komputerowych, doradztwo w zakre-
sie sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, anali-
zy systemów komputerowych, usługi projektowania grafiki 
komputerowej, administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, usługi w zakresie instalowania 
i konserwacji oprogramowania komputerowego, konwer-
sja programów komputerowych i danych, inna niż konwer-
sja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, aktualizacja i projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, powielanie oprogramowania kompu-
terowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, 
usługi kodowania danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kom-
puterowych, instalacje oprogramowania komputerowego, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicz-
nego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania on-line nie do pobrania do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych, udostępnianie on-line oprogramowa-
nia nie do pobrania, zapewnianie tymczasowego dostępu 
do niepobieralnego oprogramowania, udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udo-
stępnianie oprogramowania on-line nie do pobrania do re-
zerwacji i zarządzania spotkaniami, członkami personelu 
i usługami w salonach z branży beauty, pisanie programów 
komputerowych do zastosowań portali umożliwiających 
rezerwację terminu wizyty u usługodawcy, przechowywa-
nie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
strony internetowej z oprogramowaniem nie do pobrania 
do użytku w odniesieniu do świadczenia usług telezdrowia, 
telemedycyny, wirtualnej opieki medycznej i wsparcia me-
dycznego, usług rezerwacji wizyt w salonach piękności 
i gabinetach kosmetycznych, udostępnianie on-line aplika-
cji internetowej, która umożliwia użytkownikom dostęp 
do usług telemedycznych, usług salonów z branży beauty, 
44 doradztwo żywieniowe, doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, doradztwo psychologiczne, informacja medycz-
na, konsultacje medyczne, konsultacje dentystyczne, kon-
sultacje z dziedziny żywienia, ochrona zdrowia, opieka me-
dyczna, opieka pielęgniarska, przeprowadzanie badań me-
dycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przygoto-
wywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, psy-
choterapia, świadczenie usług w zakresie prowadzenia do-
kumentacji medycznej on-line, usługi lekarskie, usługi den-
tystyczne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, usługi 
farmaceutyczne, usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, usługi medyczne świadczone za pomocą teleko-
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munikacji, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi 
w zakresie leczenia medycznego, usługi diagnostyki me-
dycznej [testy i analizy], usługi w zakresie analiz medycznych, 
porady psychologiczne, usługi psychiatryczne, usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego, usługi doradcze w zakresie 
przyrządów medycznych, usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne, 
farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatryczne świadczo-
ne zdalnie za pośrednictwem aplikacji, usługi medyczne, far-
maceutyczne, psychologiczne i psychiatryczne świadczone 
zdalnie za pośrednictwem aplikacji do telefonów komórko-
wych, tabletów i innych przenośnych urządzeń elektronicz-
nych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczo-
ne przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usłu-
gi telezdrowia, promocja sprzedaży usług lekarzy, przychod-
ni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, pośrednic-
two w zakresie nabywania usług lekarzy, przychodni, szpitali, 
klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie umawiania wizyt lekarskich przez Internet.

(210) 520822 (220) 2020 11 13
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) SIMLERIDMIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 520823 (220) 2020 11 13
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALTUXERINMIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 520825 (220) 2020 11 13
(731) NGK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NGK Pharma

(531) 03.11.02, 19.07.01, 19.11.04, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 
26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 27.05.01

(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne.

(210) 520827 (220) 2020 11 13
(731) POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) filtrosfera less waste pure water

(531) 01.15.15, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów 
do basenów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do eks-
presów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do lodó-
wek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do odkurzaczy, 
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do okapów, usługi 
sprzedaży detalicznej akcesoriów do pralek, usługi sprze-
daży detalicznej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży 
detalicznej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży de-
talicznej dzbanków szklanych, usługi sprzedaży detalicznej 
filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży detalicznej filtrów 
do basenów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do ekspre-
sów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do lodówek, usługi 
sprzedaży detalicznej filtrów do odkurzaczy, usługi sprze-
daży detalicznej filtrów do okapów, usługi sprzedaży deta-
licznej odkamieniaczy, usługi sprzedaży detalicznej płynów 
i środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej po-
jemników, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczą-
cych do pralek, usługi sprzedaży detalicznej środków czysz-
czących do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej środków 
czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej 
tabletek czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej 
akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży hurtowej akceso-
riów do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów 
do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do od-
kurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do okapów, 
usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do pralek, usługi 
sprzedaży hurtowej akcesoriów do suszarek, usługi sprze-
daży hurtowej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży 
hurtowej dzbanków szklanych, usługi sprzedaży hurtowej 
filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży hurtowej filtrów 
do basenów, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do ekspre-
sów, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do lodówek, usługi 
sprzedaży hurtowej filtrów do odkurzaczy, usługi sprzeda-
ży hurtowej filtrów do okapów, usługi sprzedaży hurtowej 
odkamieniaczy, usługi sprzedaży hurtowej płynów i środ-
ków czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej pojemników, 
usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do pralek, 
usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do su-
szarek, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących 
do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej tabletek czysz-
czących, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami do czyszczenia, usługi sprzedaży on-line akcesoriów 
do basenów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do eks-
presów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do lodówek, 
usługi sprzedaży on-line akcesoriów do odkurzaczy, usługi 
sprzedaży on-line akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży 
on-line akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży on-line ak-
cesoriów do suszarek, usługi sprzedaży on-line akcesoriów 
do zmywarek, usługi sprzedaży on-line dzbanków szklanych, 
usługi sprzedaży on-line filtrów antybakteryjnych, usługi 
sprzedaży on-line filtrów do basenów, usługi sprzedaży  
on-line filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży on-line filtrów 
do lodówek, usługi sprzedaży on-line filtrów do odkurzaczy, 
usługi sprzedaży on-line filtrów do okapów, usługi sprzeda-
ży on-line odkamieniaczy, usługi sprzedaży on-line płynów 
i środków czyszczących, usługi sprzedaży on-line pojemni-
ków, usługi sprzedaży on-line środków czyszczących do pra-
lek, usługi sprzedaży on-line środków czyszczących do susza-
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rek, usługi sprzedaży on-line środków czyszczących do zmy-
warek, usługi sprzedaży on-line tabletek czyszczących, usługi 
sprzedaży detalicznej dystrybutorów wody, usługi sprzedaży 
hurtowej dystrybutorów wody, usługi sprzedaży on-line dys-
trybutorów wody, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów 
do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży hurtowej akceso-
riów do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży on-line akce-
soriów do dystrybutorów wody.

(210) 520828 (220) 2020 11 13
(731) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Guzikowy trening małej rączki

(531) 09.05.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 520829 (220) 2020 11 13
(731) SZNAZA TADEUSZ PPHU EL-HURT, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Korona SHOPS

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, czerpaki [narzędzia ręczne], krajarki 
do ciasta, noże do czyszczenia ryb, noże do filetowania, noże 
do krojenia mięsa, noże do obierania, noże do owoców, noże 
do pizzy, noże do użytku domowego, noże kucharskie, noże 
kuchenne, noże, widelce, łyżki, nożyce do drobiu, nożyczki 
do użytku kuchennego, obieraczki do warzyw, nieelektrycz-
ne, obieraczki ziemniaków [noże], otwieracze do puszek 
[nieelektryczne], ręczne krajarki do warzyw, ręczne tasaki 
do warzyw, 20 haczyki na ubrania, pokrowce na ubrania, 
wieszaki do ubrań, wieszaki i haczyki na ubrania, drewniane 
półki i stojaki [meble], meble domowe, półki na buty, półki 
ścienne [meble], półki wiszące [meble], regały, stojaki, półki, 
taborety, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, butelki, butelki izolowane, termosy, cedzaki, cedzaki 
do użytku domowego, cedzaki [sita] do celów domowych, 
ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, 
ceramika do użytku kuchennego, chochle, chochle do poda-
wania, chwytaki odporne na żar piekarnika, łopatki do nakła-
dania ciasta, cukiernice, cukiernice nie z metali szlachetnych, 
czajniczki do herbaty, czajniki z gwizdkiem, deski do kroje-
nia, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, 
deski do krojenia kuchenne, dopasowane stojaki na papier 
do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, dopa-
sowane uchwyty na papier do wycierania, osuszania, pole-
rowania i czyszczenia, dozowniki do przypraw, dozowniki 
do serwetek, dozowniki papieru do celów kuchennych, 
dozowniki serwetek, durszlaki [przybory gospodarstwa do-
mowego], dzbanki kuchenne, dziadki do orzechów, filiżanki 
i kubki, foremki do pierogów do użytku domowego, forem-
ki kuchenne, garnki, kosze na chleb, kosze na pranie, kosze 

z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], koszyki piknikowe, 
kubki, lejki plastikowe, łopatki, łyżki wazowe, patelnie, pieprz-
niczki, pojemniki do chleba, praski do ziemniaków, słoiki, sto-
jaki na ręczniki kuchenne, termosy, zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, zastawa stołowa, 24 artykuły tekstylne 
do użytku w gospodarstwie domowym, kuchenne ręczniki 
[tekstylne], pokrowce na deski klozetowe z tekstyliów, teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym.

(210) 520831 (220) 2020 11 13
(731) FASHION LASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FASHIONLASH BOOK
(510), (511) 16 drukowane materiały edukacyjne, materiały 
drukowane do celów instruktażowych, drukowane materiały 
w zakresie kursów korespondencyjnych, drukowane materia-
ły szkoleniowe, notatniki ilustrowane, notatniki, ulotki, ulotki 
instrukcyjne, ulotki reklamowe, 41 nauczanie w zakresie pie-
lęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, usługi 
szkół pielęgnacji urody, publikowanie książek edukacyjnych, 
publikowanie książek instruktażowych, udostępnianie publi-
kacji on-line.

(210) 520832 (220) 2020 11 13
(731) FASHION LASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.04, 02.09.25, 26.01.05, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do celów kosme-
tycznych, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mo-
cowania sztucznych brwi, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki do rzęs, kosmetyki i prepa-
raty kosmetyczne, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające 
tusze do rzęs, ołówki do brwi, kosmetyki do brwi, sztuczne 
brwi, 8 pęsety, pęsety do sztucznych rzęs, przyrządy ręcz-
ne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, 9 etui na smartfony, 
21 przybory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, pędzle 
kosmetyczne, aplikatory kosmetyczne, 25 odzież, 44 usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ko-
smetyków, konsultacje dotyczące kosmetyków.

(210) 520840 (220) 2020 11 13
(731) BAL KAMIL CENTRUM SZKOLENIOWO- 

-KONFERENCYJNE EDUKAM MGR KAMIL BAL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAX SECURITY ACCOUNTING GROUP
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(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
rachunkowość, rachunkowość, księgowość i audyt, księgo-
wość i rachunkowość, doradztwo i informacja dotycząca 
rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie 
zwrotu podatku [rachunkowość], dostarczanie raportów 
dotyczących informacji rachunkowych, rachunkowość kom-
puterowa, rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunko-
wość, w szczególności księgowość, rachunkowość w zakre-
sie zarządzania kosztami, skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, usługi doradcze dotyczące rachunkowości 
handlowej, wystawianie rachunków, usługi w zakresie księ-
gowości i rachunkowości.

(210) 520846 (220) 2020 11 14
(731) ZMB BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATUNKOWA MIELONA konserwa wieprzowa

(531) 03.04.18, 03.04.20, 25.01.01, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwy mięsne, mielonki (konserwy).

(210) 520847 (220) 2020 11 14
(731) ZMB BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIELONKA WIEPRZOWA

(531) 05.09.24, 08.05.01, 08.05.04, 25.01.15, 26.04.02, 26.11.13, 
25.07.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 konserwy mięsne, mielonki (konserwy).

(210) 520855 (220) 2020 11 15
(731) DWÓR MOŚCIBRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościbrody
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mościbrody Dwór

(531) 07.01.08, 26.01.02, 26.01.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy go-
ścinne, świadczenie usług przez hotele i motele, udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, zapewnia-
nie zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe, usługi 
pensjonatów, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, 
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posił-
ków i napojów, restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów, usługi 
barów i restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów, zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości, zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach.

(210) 520856 (220) 2020 11 15
(731) JAROSZ TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białobrzegi

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAROSZ TRANSPORT JLG

(531) 27.05.01, 27.05.02, 26.11.06, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport 
towarów, logistyka transportu, maklerstwo transporto-
we, usługi transportowe, strzeżony transport towarów, 
organizowanie transportu towarów, usługi transportu po-
jazdami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem 
pojazdów transportowych, transport i dostawy towarów, 
dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi 
transportu drogowego ładunków, pakowanie towarów 
podczas transportu, usługi agencji transportowej w za-
kresie organizowania transportu towarów, dystrybucja 
[transport] towarów drogą lądową, transport pojazda-
mi do ciężkich ładunków, transport towarów w warun-
kach chłodniczych, kontrola towarów przeznaczonych 
do transportu, udzielanie informacji dotyczących trans-
portu ładunku, profesjonalne doradztwo w zakresie trans-
portu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi 
doradcze związane z transportem, usługi informacyjne 
związane z transportem, skomputeryzowane planowa-
nie związane z transportem, usługi doradztwa związane 
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje 
dotyczące transportu], udostępnianie danych związanych 
z metodami transportu, świadczenie skomputeryzowa-
nych usług doradztwa dotyczących transportu, usługi 
agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, 
spedycja, spedycja towarów.

(210) 520857 (220) 2020 11 15
(731) KUC BOGUMIŁ, Tymowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AMBITNIE AKTYWNI

(531) 26.01.01, 26.01.09, 26.01.10, 26.01.18, 24.15.21, 26.05.04, 
26.03.23, 27.05.01

(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy kołowe, pojazdy mecha-
niczne, pojazdy lądowe, pojazdy terenowe, karoserie pojaz-
dów, nadwozia pojazdów, 25 odzież, odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież 
sportowa, odzież treningowa, bluzki, spódnice, koszule, 
spodnie, kurtki, skarpetki, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
sukienki damskie, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez 
rękawów, koszulki polo, bluzy dresowe, bluzy sportowe, 
bluzy z kapturem, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież 
wierzchnia dla kobiet, bandany, bandany na szyję, chustki 
na głowę, chusty na głowę, chusty [odzież], chusty, szale 
na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki 
bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], czap-
ki z daszkiem, czapki wełniane, czapki sportowe, czapki 
narciarskie, kominiarki, kominiarki narciarskie, nakrycia gło-
wy dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, 
opaski na głowę [odzież], sportowe nakrycia głowy [inne 
niż kaski], termoaktywne nakrycia głowy, bielizna termo-
aktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe z kapturem, bojówki, bokserki, funkcjonalne ko-
szulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, 
kamizelki z polaru, kamizelki puchowe, kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn i kobiet, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, 
odzież do jazdy na motocyklu, odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, odzież skórzana dla motocyklistów, 
podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor-
towe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, rękawiczki 
[odzież], rękawiczki samochodowe, spodenki, spodnie dre-
sowe, spodnie sportowe, szale i chusty na głowę, ubrania 
codzienne, buty sportowe, obuwie damskie, obuwie dla 
mężczyzn, obuwie codzienne, obuwie codziennego użyt-
ku, obuwie sportowe, obuwie [z wyjątkiem obuwia orto-
pedycznego], odzież gimnastyczna, skarpety wewnętrzne 
do obuwia [stopki], tenisówki, tenisówki [obuwie], wiatrów-
ki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, 42 opracowywanie pojazdów, testowanie 
pojazdów, kontrola techniczna pojazdów, usługi projekto-
wania pojazdów, projektowanie pojazdów mechanicznych, 
projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojaz-
dów, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji 
pojazdów i konstrukcji karoserii, projektowanie pojazdów 
lądowych, projektowanie części do pojazdów lądowych, 
projektowanie części do pojazdów mechanicznych.

(210) 520858 (220) 2020 11 15
(731) ICENTIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 detaliczne usługi finansowe, doradcze usłu-
gi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, finansowe i inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarzą-
dzania, finansowe usługi konsultingowe, usługi doradztwa 
finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa 
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe, 
usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowe-
go, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania 
ryzykiem, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe 
dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe doty-
czące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności 
nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące in-
westycji, usługi finansowe dotyczące udostępniania i struk-
turyzacji kapitału, usługi finansowe w zakresie nieruchomo-
ści, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, usługi finan-
sowe w zakresie akcji, usługi finansowe w zakresie obligacji, 
usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi 
finansowe związane z mieniem, usługi finansowe związane 
z oszczędzaniem, usługi finansowe związane z działalnością 
gospodarczą, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finan-
sowego w zakresie nieruchomości, usługi informacyjne do-
tyczące wycen działalności finansowej, usługi pośrednictwa 
finansowego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi 
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowa-
nia finansowego.

(210) 520862 (220) 2020 11 16
(731) NOWAKOWSKI KAROL, Kiełpino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ams AKADEMIA MŁODEGO SPORTOWCA

(531) 02.05.08, 24.01.08, 24.01.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, usługi sportowe i w zakresie fit-
nessu, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, edukacja 
sportowa, instruktaż w zakresie sportów zimowych, instruk-
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taż w zakresie treningu kondycyjnego, kultura fizyczna, kursy 
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkole-
niowe dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń 
fizycznych, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka w zakre-
sie sportu, organizacja imprez sportowych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie 
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez 
sportowych, organizowanie turniejów, organizowanie zajęć 
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów 
lekkoatletycznych, organizowanie zawodów sportowych 
i imprez sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, prowadzenie zawodów 
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, szko-
lenia sportowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, 
szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, usługi akademii 
piłkarskich, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycz-
nej, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi w zakresie 
edukacji sportowej, usługi w zakresie wychowania fizyczne-
go, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, zajęcia 
sportowe, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, szko-
lenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kultury fizycz-
nej dla dorosłych i dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja].

(210) 520863 (220) 2020 11 16
(731) BIGOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pacholewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGOTKA

(531) 11.07.03, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, biżuteria szla-
chetna, biżuteria osobista, ozdoby [biżuteria], biżuteria dia-
mentowa, perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], krzyżyki 
[biżuteria], bransoletki [biżuteria], biżuteria platynowa, za-
wieszki [biżuteria], broszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], 
łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], biżuteria sztucz-
na, amulety [biżuteria], sztuczna biżuteria, broszki ozdobne 
[biżuteria], biżuteria z diamentami, biżuteria ze złotem, bi-
żuteria do kapeluszy, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, 
biżuteria z kryształu, biżuteria do obuwia, biżuteria z metali 
nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, sztucz-
na biżuteria na ciało, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria wykonana z metali 
nieszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszla-
chetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, bi-
żuteria wytworzona z metali szlachetnych, artykuły ozdob-
ne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, zegarki, 
zegarki kwarcowe, zegarki chronometryczne, czasomierze 
[zegarki], zegarki kieszonkowe, zegarki sportowe, zegarki 
pozłacane, zegarki eleganckie, zegarki elektryczne, zegarki 
elektroniczne, zegarki damskie, platynowe zegarki, srebrne 
zegarki, chronografy [zegarki], zegarki automatyczne, ze-
garki na łańcuszku, zegary i zegarki, zegarki ze złota, zegarki 
na rękę, zegarki z budzikiem, zegarki mechaniczne nakrę-
cane ręcznie, zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, 
zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, ze-
garki na rękę z krokomierzem, zegarki na rękę z urządzenia-
mi GPS, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia 

głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, artykuły odzieżo-
we w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bieli-
zna nocna, bielizna osobista, biustonosze, chustki [apaszki], 
chusty na głowę, długie szale damskie, kostiumy dla kobiet, 
koszule do spania, odzież damska, odzież codzienna, odzież 
ciążowa, odzież do spania, odzież dziana, odzież dżinsowa, 
odzież futrzana, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież 
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież mode-
lująca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, 
odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież re-
kreacyjna, odzież religijna, odzież sportowa, odzież tkana, 
odzież wełniana, odzież w stylu sportowym, odzież wia-
troszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla ko-
biet, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, odzież z lateksu, płaszcze damskie, 
płaszcze futrzane, stroje jednoczęściowe, sukienki damskie, 
ubrania codzienne, żakiety męskie.

(210) 520865 (220) 2020 11 16
(731) URBAN WOJCIECH PSYCHOLOGUS, Psary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHOLOGUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 badania psychologiczne, badanie osobowo-
ści do celów psychologicznych, badanie osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], doradztwo dotyczące 
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, 
doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psycho-
logią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psy-
chologiczne, leczenie psychologiczne, muzykoterapia w ce-
lach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, opieka 
psychologiczna, doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, poradnictwo psycho-
logiczne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, po-
rady psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psy-
chologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych 
do celów medycznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych 
do celów medycznych, przygotowywanie profilów psycho-
logicznych do celów medycznych, przygotowywanie profili 
psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia 
holistyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, tera-
pia psychologiczna dla małych dzieci, testy psychiatryczne, 
usługi diagnozy psychologicznej, udzielanie informacji z za-
kresu psychologii, usługi poradnictwa psychologicznego 
w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi psycholo-
gów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, 
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi 
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi 
w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii 
dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów 
psychologicznych, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
zapewnianie leczenia psychologicznego.

(210) 520867 (220) 2020 11 16
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYGRYS

(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa wę-
glowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamien-
ny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: 
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowa-
ny, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do ce-
lów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglo-
wy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, 
ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, 
brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopal-
nych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla 
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych 
paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie 
węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i prze-
twarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 520868 (220) 2020 11 16
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANTERA

(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa wę-
glowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamien-
ny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: 
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowa-
ny, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do ce-
lów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglo-
wy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, 
ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, 
brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopal-
nych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla 
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych 
paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie 
węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i prze-
twarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 520869 (220) 2020 11 16
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.24, 03.01.27, 26.13.01, 
26.13.25

(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa wę-
glowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamien-
ny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: 
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowa-
ny, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do ce-
lów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglo-
wy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, 
ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, 
brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopal-
nych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla 
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kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych 
paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie 
węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i prze-
twarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210) 520871 (220) 2020 11 12
(731) DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sopot

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQUE Taste RESTAURANT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe, 
bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna, re-
stauracje samoobsługowe, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 520877 (220) 2020 11 12
(731) PROMOKRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŚCIG PO ZDROWIE

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, 44 usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.

(210) 520888 (220) 2020 11 16
(731) ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zenner Poland

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, na-
klejane ozdoby do paznokci w postaci cekinów, naklejek 
i brokatów, ozdoby do celów kosmetycznych w postaci 

ozdobnych naklejek na ciało oraz brokatów, kleje do mo-
cowania rzęs, kleje do sztucznych paznokci, pumeksy, 
pumeksy i niemetalowe skrobaki do stóp, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji stóp, maseczki do stóp do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki, preparaty do pielęgnacji paznokci 
i włosów, produkty toaletowe, odżywki do paznokci, zmy-
wacze do paznokci, żelowe maseczki na oczy, 8 przybory 
do manicure i pedicure, zestawy do manicure, zestawy 
do pedicure, przyrządy do manicure i pedicure, nożyczki 
i cążki do skórek i paznokci, gilotynki do paznokci, nożycz-
ki do skórek, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, 
polerki do paznokci, wycinacze i radełka do skórek, tarki 
do stóp, elektryczne tarki do stóp, tarki do usuwania zro-
gowaceń, metalowe skrobaki do stóp, elektryczne pilniki 
do stóp, szczypce do wycinania skórek, przybory do obci-
nania i usuwania włosów, nożyczki do strzyżenia włosów, 
strzyżarki do włosów, nożyczki fryzjerskie, pęsety kosme-
tyczne, pęsety i szczypce do depilacji, żyletki, brzytwy, na-
rzędzia do kształtowania brody, trymery do wąsów i brody, 
maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów, etui 
i futerały na nożyczki i brzytwy, przybory do układania 
włosów, zalotki do rzęs, 10 elektryczne przyrządy do ma-
sażu, aparaty do masażu, rękawice do masażu, elektrycz-
ne masażery kosmetyczne, masażery jadeitowe w formie 
płytek i rollerów do twarzy i ciała, elektryczne urządze-
nia do masażu głowy do użytku domowego, masażery 
do głowy, nieelektryczne urządzenia do masażu, przyrzą-
dy do masażu ręcznego, przybory do masażu, przybory 
do usuwania kleszczy i żądeł, zatyczki do uszu, 18 kosme-
tyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, 20 lustra 
i lusterka toaletowe i kosmetyczne, 21 szczotki do włosów, 
grzebienie, pędzle do farbowania włosów, miski do farbo-
wania włosów, zestawy do farbowania włosów, mianowicie 
rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki na far-
by do włosów, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, 
pędzelki i pędzle do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki 
i spiralki do makijażu, gąbeczki toaletowe do makijażu i de-
makijażu, szczoteczki do brwi, opaski kosmetyczne, przy-
bory do makijażu, szczoteczki do rąk i paznokci, szczotki 
do mycia ciała, przybory do mycia ciała w postaci rękawic, 
gąbki, gąbki i myjki do masażu i kąpieli, szczotki do pleców, 
myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, myjki do peelingu 
ciała, myjki do twarzy, pasy z tworzyw naturalnych i sztucz-
nych do mycia pleców, gąbeczki do mycia twarzy i zmy-
wania fluidu, szczoteczki elektryczne do mycia twarzy, 
szczoteczki do zębów, silikonowe piętki i silikonowe stopki 
do pielęgnacji stóp i wzmacniania działania kosmetyków, 
separatory do stóp, przybory kosmetyczne, przybory i ze-
stawy toaletowe, dozowniki i naczynia na mydło, kubki, 
mydelniczki, toaletowe zestawy turystyczne składające się 
z kosmetyczki, mydelniczki, etui na szczoteczkę do zębów, 
kubka, dozowników i pojemników na mydło, stojaki i do-
zowniki na papier toaletowy, pojemniki na waciki i patyczki 
higieniczne, pojemniki przystosowane do przechowywa-
nia przyborów toaletowych, etui i futerały na szczoteczki 
do zębów i grzebienie, etui na przybory kosmetyczne, etui 
na grzebienie, futerały na przybory toaletowe i kosmetycz-
ne, kosmetyczki, kosmetyczki na przybory toaletowe z wy-
posażeniem, kosmetyczki z lusterkiem, puderniczki, pu-
derniczki z lusterkiem, elektryczne szczoteczki do zębów, 
25 czepki pod prysznic, osłony na oczy do spania, 26 ozdo-
by do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, dekoracyjne akcesoria do włosów wałki 
do włosów, papiloty, papiloty spiralne do włosów, spinki 
do włosów, wsuwki do włosów, spinki-szczęki do włosów, 
spinki zatrzaskowe do włosów, szpilki do kręcenia włosów, 
gumki do włosów, gumki do kucyków, gumki do kucyków 
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i wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów, opaski 
elastyczne do podtrzymywania rękawów, klipsy i klamry 
do włosów, czepki do farbowania włosów, siatki na wło-
sy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów 
takich jak: sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, naklejane 
ozdoby do paznokci, ozdoby do celów kosmetycznych, 
kleje do mocowania rzęs i sztucznych paznokci, pumek-
sy, pumeksy i niemetalowe skrobaki do stóp, zmywacze 
do paznokci, kosmetyki, produkty toaletowe, przybory 
i przyrządy do manicure i pedicure, zestawy do manicure 
i pedicure, elektryczne przybory i przyrządy do manicu-
re i pedicure, nożyczki przybory do obcinania i usuwania 
włosów, pęsety kosmetyczne, pęsety i szczypce do depi-
lacji, żyletki, brzytwy, narzędzia do kształtowania brody, 
trymery do wąsów i brody, maszynki do golenia, maszynki 
do strzyżenia włosów, etui i futerały na nożyczki i brzytwy, 
przybory do układania włosów, zalotki do rzęs, elektrycz-
ne przyrządy do masażu, aparaty do masażu, rękawice 
do masażu, elektryczne masażery kosmetyczne, masażery 
jadeitowe w formie płytek i rollerów do twarzy i ciała, elek-
tryczne urządzenia do masażu głowy do użytku domowe-
go, masażery do głowy, nieelektryczne urządzenia do ma-
sażu, przyrządy do masażu ręcznego, przybory do masażu, 
przybory do usuwania kleszczy i żądeł, zatyczki do uszu, 
kosmetyczki i kuferki kosmetyczne, lustra i lusterka toaleto-
we i kosmetyczne, szczotki do włosów, grzebienie, pędzle 
do farbowania włosów, miski do farbowania włosów, ze-
stawy do farbowania włosów, pędzle do golenia, pędzle 
kosmetyczne, pędzelki i pędzle do makijażu, pacynki, apli-
katory, grzebyki i spiralki do makijażu, gąbeczki toaleto-
we do makijażu i demakijażu, szczoteczki do brwi, opaski 
kosmetyczne, przybory do makijażu, szczoteczki do rąk 
i paznokci, szczotki do mycia ciała, przybory do mycia ciała 
w postaci rękawic, gąbki, gąbki i myjki do masażu i kąpie-
li, szczotki do pleców, myjki z siatki nylonowej do mycia 
ciała, myjki do peelingu ciała, myjki do twarzy, pasy z two-
rzyw naturalnych i sztucznych do mycia pleców, gąbeczki 
do mycia twarzy i zmywania fluidu, szczoteczki elektrycz-
ne do mycia twarzy, szczoteczki do zębów, elektryczne 
szczoteczki do zębów, silikonowe piętki i silikonowe stopki 
do pielęgnacji stóp i wzmacniania działania kosmetyków, 
separatory do stóp, przybory kosmetyczne, przybory i ze-
stawy toaletowe, dozowniki i naczynia na mydło, kubki, 
mydelniczki, toaletowe zestawy turystyczne składające się 
z kosmetyczki, mydelniczki, etui na szczoteczkę do zębów, 
kubka, dozowników i pojemników na mydło, stojaki i do-
zowniki na papier toaletowy, pojemniki na waciki i patyczki 
higieniczne, pojemniki przystosowane do przechowywa-
nia przyborów toaletowych, etui i futerały na szczoteczki 
do zębów i grzebienie, etui na przybory kosmetyczne, etui 
na grzebienie, futerały na przybory toaletowe i kosmetycz-
ne, kosmetyczki z lusterkiem, puderniczki, puderniczki z lu-
sterkiem, czepki pod prysznic, osłony na oczy do spania, 
ozdoby do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peru-
ki i sztuczne włosy, dekoracyjne akcesoria do włosów wałki 
do włosów, papiloty, papiloty spiralne do włosów, spinki 
do włosów, wsuwki do włosów, spinki-szczęki do włosów, 
spinki zatrzaskowe do włosów, szpilki do kręcenia włosów, 
gumki do włosów, gumki do kucyków, gumki do kucyków 
i wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów, opaski 
elastyczne do podtrzymywania rękawów, klipsy i klamry 
do włosów, czepki do farbowania włosów, siatki na włosy.

(210) 520901 (220) 2020 11 17
(731) LIJEWSKI ŁUKASZ AKADEMIA CHEMII, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AKADEMIA CHEMII

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 19.11.25, 26.13.25
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu 
czy ekstranetów, kursy powtórkowe do egzaminów pań-
stwowych, kursy szkolne związane z przygotowaniem 
do egzaminów, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce.

(210) 520906 (220) 2020 11 17
(731) OJRZYŃSKI PIOTR, Dęblin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRON HAMMER

(531) 27.05.01, 02.09.14, 02.09.18
(510), (511) 28 sprzęt siłowy dla klubu fitness, urządzenia fit-
ness, wyposażenie klubu fitness, ławki do treningu siłowego, 
metalowe urządzenia półwolne do treningu siłowego.

(210) 520909 (220) 2020 11 16
(731) KAMIŃSKI MATEUSZ, Dębina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASIONA Z ŻUŁAW KAMIŃSKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.01, 05.07.02, 07.01.13, 06.19.15
(510), (511) 31 nasiona, nasiona warzyw, nasiona roślin, na-
siona pszenicy, nasiona traw, nasiona do siewu, nasiona lnu, 
nasiona do siewu, nasiona dla rolnictwa, nasiona do uprawy 
ziół, materiał do rozsady, nasiona powlekane nawozem, na-
siona do upraw, hybrydowe nasiona pszenicy.

(210) 520959 (220) 2020 11 17
(731) CHEMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PREMIUM UP II

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, prepa-
raty chemiczne do zapobiegania tworzeniu się kamienia 
kotłowego w wodnych systemach grzewczych i chłodni-
czych, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania kamie-
nia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, 
inne niż do użytku domowego, preparaty do odtłuszczania 
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty antysta-
tyczne, inne niż do użytku domowego, preparaty chemicz-
ne do przepłukiwania grzejników, preparaty zapobiegające 
tworzeniu się powłok osadowych, substancje powierzchnio-
wo czynne, środki chemiczne dla przemysłu.

(210) 520972 (220) 2020 11 17
(731) CZUBEK KAROLINA, Bogusławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LoveStar

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 4 długie cienkie świece, knoty do świec, knoty 
do świec [oświetlenie], świece, świece do oświetlenia, świe-
ce i knoty do oświetlenia, świece i knoty do świec w celu 
oświetlenia, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], 
świece perfumowane, świece stołowe, świece zapachowe, 
świeczki, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy 
świeczek, 25 bielizna, bielizna ciążowa, bielizna [część garde-
roby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna 
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, 
bielizna funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bielizna nocna, 
bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby], bie-
lizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna 
wchłaniająca pot, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorse-
ciarskie], body [bielizna], bokserki damskie [bielizna], ciążowa 
bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi 
nogawkami], damska bielizna, długa bielizna, gorsety [bieli-
zna], gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], jednoczęścio-
wa bielizna damska [body połączone z rajstopami], męska 
bielizna jednoczęściowa, połączenie koszulki z majtkami 
[bielizna damska], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
suspensorium [bielizna osobista], części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież ciążo-
wa, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, 
odzież dla małych dzieci, odzież do biegania, odzież do jazdy 
na motocyklu, odzież do spania, odzież dziana, odzież dzie-
cięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, 
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, 
odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież 
męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież modelują-
ca, odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana 
na ubrania, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, 
odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież skórzana, odzież 
skórzana dla motocyklistów, odzież sportowa, odzież spor-
towa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież tkana, odzież 
treningowa, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, 

odzież wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzch-
nia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, 
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe warun-
ki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, 
odzież z lateksu, odzież ze skóry.

(210) 520974 (220) 2020 11 16
(731) BAU-CONSTRUCTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Godzieszów
(540) (znak słowny)
(540) BAU-CONSTRUCTING
(510), (511) 37 naprawa pojemników pod ciśnieniem, czysz-
czenie pojemników do przechowywania.

(210) 520979 (220) 2020 11 16
(731) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBO PREZENT.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 18.01.07, 18.01.09, 
26.13.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 39 wypożyczanie samochodów wyścigowych.

(210) 520991 (220) 2020 11 17
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELUMCAL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 aplikacja komputerowa do analizy oświetlenia.

(210) 521012 (220) 2020 11 18
(731) DD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowny)
(540) DD PACK
(510), (511) 20 elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych 
do transportu płynów, giętkie pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do przechowywania płynów, kształtowane termicznie 
pojemniki z tworzyw sztucznych [inne niż do użytku domo-
wego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do prze-
chowywania [inne niż do użytku domowego lub kuchenne-
go], niemetalowe pojemniki do przechowywania, niemeta-
lowe pojemniki do wymiany oleju, niemetalowe pojemniki 
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na ciecze [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], 
ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do prze-
chowywania towarów, pojemniki do pakowania nieme-
talowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki kom-
postowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, pojemniki nie-
metalowe do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki 
niemetalowe do przenoszenia towarów [inne niż do użyt-
ku domowego lub kuchennego], pojemniki niemetalowe 
do transportu, pojemniki niemetalowe [inne niż do użyt-
ku domowego lub kuchennego], pojemniki niemetalowe 
na paliwa płynne, pojemniki niemetalowe [składowanie, 
transport], pojemniki pływające niemetalowe, pojemniki 
wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego 
lub kuchennego], pojemniki wykonane z materiałów syn-
tetycznych [inne niż do użytku domowego lub kuchenne-
go], pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży 
agrochemicznej, pojemniki z tworzyw sztucznych do wy-
twarzania kompostu, przenośne zbiorniki na wodę [pojem-
niki] z tworzyw sztucznych, pudełka przenośne [pojemniki] 
z tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe do magazy-
nowania wody [pojemniki], nakrętki niemetalowe, nakrętki 
niemetalowe do butelek, nakrętki niemetalowe do pojem-
ników, nakrętki niemetalowe [złącza], nakrętki wykonane 
z materiałów niemetalowych do pojemników, ozdobne 
nakrętki kołpakowe [niemetalowe], paletopojemnik, pale-
tokontener, paletozbiornik, duży pojemnik do przewozu 
luzem, beczki do przechowywania z tworzyw sztucznych, 
beczki i beczułki, niemetalowe, beczki na wino niemetalo-
we, beczki na wodę deszczową, nie z metalu, beczki nieme-
talowe [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], 
kanistry na benzynę, nie z metalu, kanistry niemetalowe, 
kanistry, niemetalowe, niemetalowe zakrętki i zamknięcia 
do butelek i pojemników, obręcze do beczek niemetalowe, 
niemetalowe beczułki, butelki (kapsle do -) niemetalowe, 
butelki (zamknięcia do -) niemetalowe, kompozytowe po-
krywki do pojemników [niemetalowe i nie do użytku w go-
spodarstwie domowym lub kuchni], korki, korki do butelek, 
korki do pojemników, korki zaślepiające, krany niemetalowe 
do beczek, łączone pokrywki do pojemników [niemetalowe 
i nie do użytku domowego lub kuchennego], łączone za-
tyczki do pojemników [niemetalowe i nie do użytku domo-
wego lub kuchennego], niemetalowe zakrywki gwintowa-
ne, niemetalowe zamknięcia do pojemników zabezpiecza-
jące je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do butelek 
zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia 
do rur [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], nie-
metalowe zamknięcia do butelek, niemetalowe zamknięcia 
wsuwane do pojemników, niemetalowe zamknięcie do po-
jemników [inne niż do użytku domowego lub kuchenne-
go], plastikowe zamknięcia do butelek, pokrywy z tworzyw 
sztucznych, przesuwne zamknięcia niemetalowe do pojem-
ników, wykonane z tworzyw sztucznych zamknięcia do po-
jemników, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia 
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia (nie-
metalowe-) do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, 
zamknięcia wsuwane do pojemników (niemetalowe -), za-
mknięcia z tworzyw sztucznych do pojemników, zatyczki 
do otworów niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub 
kauczuku.

(210) 521013 (220) 2020 11 18
(731) DD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DD PACK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 20 elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych 
do transportu płynów, giętkie pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do przechowywania płynów, kształtowane termicznie 
pojemniki z tworzyw sztucznych [inne niż do użytku domo-
wego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do prze-
chowywania [inne niż do użytku domowego lub kuchenne-
go], niemetalowe pojemniki do przechowywania, niemeta-
lowe pojemniki do wymiany oleju, niemetalowe pojemniki 
na ciecze [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], 
ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do prze-
chowywania towarów, pojemniki do pakowania niemetalo-
we, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojem-
niki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki kompostowe 
wytwarzane z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe 
do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki niemetalo-
we do przenoszenia towarów [inne niż do użytku domowe-
go lub kuchennego], pojemniki niemetalowe do transportu, 
pojemniki niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub 
kuchennego], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, 
pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemni-
ki pływające niemetalowe, pojemniki wielofunkcyjne [nie-
metalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], 
pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne niż 
do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki z two-
rzyw sztucznych do użytku w branży agrochemicznej, po-
jemniki z tworzyw sztucznych do wytwarzania kompostu, 
przenośne zbiorniki na wodę [pojemniki] z tworzyw sztucz-
nych, pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki niemetalowe do magazynowania wody [pojemni-
ki], nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, 
nakrętki niemetalowe do pojemników, nakrętki niemetalowe 
[złącza], nakrętki wykonane z materiałów niemetalowych 
do pojemników, ozdobne nakrętki kołpakowe [niemetalo-
we], paletopojemnik, paletokontener, paletozbiornik, duży 
pojemnik do przewozu luzem, beczki do przechowywa-
nia z tworzyw sztucznych, beczki i beczułki, niemetalowe, 
beczki na wino niemetalowe, beczki na wodę deszczową, 
nie z metalu, beczki niemetalowe [inne niż do użytku domo-
wego lub kuchennego], kanistry na benzynę, nie z metalu, 
kanistry niemetalowe, kanistry, niemetalowe, niemetalo-
we zakrętki i zamknięcia do butelek i pojemników, obręcze 
do beczek niemetalowe, niemetalowe beczułki, butelki (kap-
sle do -) niemetalowe, butelki (zamknięcia do -) niemetalo-
we, kompozytowe pokrywki do pojemników [niemetalowe 
i nie do użytku w gospodarstwie domowym lub kuchni], 
korki, korki do butelek, korki do pojemników, korki zaślepiają-
ce, krany niemetalowe do beczek, łączone pokrywki do po-
jemników [niemetalowe i nie do użytku domowego lub ku-
chennego], łączone zatyczki do pojemników [niemetalowe 
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i nie do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe 
zakrywki gwintowane, niemetalowe zamknięcia do pojem-
ników zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe za-
mknięcia do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, nie-
metalowe zamknięcia do rur [inne niż do użytku domowego 
lub kuchennego], niemetalowe zamknięcia do butelek, nie-
metalowe zamknięcia wsuwane do pojemników, niemetalo-
we zamknięcie do pojemników [inne niż do użytku domo-
wego lub kuchennego], plastikowe zamknięcia do butelek, 
pokrywy z tworzyw sztucznych, przesuwne zamknięcia 
niemetalowe do pojemników, wykonane z tworzyw sztucz-
nych zamknięcia do pojemników, zamknięcia do butelek 
niemetalowe, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu 
lub gumy, zamknięcia (niemetalowe-) do butelek zabezpie-
czające je przed dziećmi, zamknięcia wsuwane do pojem-
ników (niemetalowe -), zamknięcia z tworzyw sztucznych 
do pojemników, zatyczki do otworów niemetalowe, zatyczki, 
nie ze szkła, metalu lub kauczuku.

(210) 521017 (220) 2020 11 17
(731) PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROPOINT.pl

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez In-
ternet sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników, 
telewizorów, sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów, 
sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, 
w tym komputerów, tabletów, monitorów, klawiatur, druka-
rek, kserokopiarek, routerów, kamer, myszek, podkładek, pa-
mięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów 
głośnomówiących do telefonów, akcesoriów do telefonów 
komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych, ramek 
cyfrowych, nawigacji GPS, wideo rejestratorów do samo-
chodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów 
do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego 
i sprzętu fotograficznego, w tym kabli, przewodów, prze-
dłużaczy, uchwytów mocujących, baterii, akumulatorków, 
ładowarek, obiektywów, statywów, słuchawek, podkładek, 
programów komputerowych, gier komputerowych, sprzętu 
do grania w gry komputerowe, w tym konsol, płyt CD i DVD, 
książek, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, 
w tym lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek, kuchenek, 
kuchenek mikrofalowych, zlewozmywaków, czajników, 
opiekaczy, tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów, 
szybkowarów, gofrownic, krajalnic, maszynek do mielenia, 
maszyn do wypieku chleba, sokowirówek i wyciskarek, mik-
serów i robotów kuchennych, blenderów, ekspresów, młyn-
ków do kawy, żelazek i stacji parowych, desek do prasowa-
nia, suszarek, odkurzaczy, lokówek, prostownic, depilatorów, 
trymerów, maszynek do golenia, szczoteczek do zębów, 
sztućców, garnków i akcesoriów kuchennych, wag kuchen-
nych i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów, urzą-
dzeń wentylujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, 
urządzeń grzewczych, urządzeń i artykułów oświetlenio-
wych, w tym lamp, reflektorów, kinkietów, żyrandoli, akce-
soriów do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym kabli, 
uchwytów mocujących, przewodów, armatury kuchennej 
i łazienkowej: wyposażenia łazienek, w tym wanien, umy-
walek, sedesów, muszli, brodzików, kabin prysznicowych, 

środków do czyszczenia i konserwacji, w tym artykułów 
elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, kuchni 
i łazienek, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet 
kawy i herbaty, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez In-
ternet sprzętu biurowego, artykułów biurowych, artykułów 
papierniczych, artykułów piśmienniczych, usługi sprzedaży 
w sklepach oraz przez Internet toreb, futerałów i pokrow-
ców, w tym toreb na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, 
sprzedaż pudełek, sprzedaż opakowań plastikowych, meta-
lowych, z tkanin, usługi badania rynku, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe i mar-
ketingowe.

(210) 521021 (220) 2020 11 18
(731) FOCUS MEDICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Focus Smile Design
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.

(210) 521022 (220) 2020 11 17
(731) BOTWISE.OI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Botwise
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputero-
we, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej 
[groupware], oprogramowanie, oprogramowanie biurowe, 
oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie 
do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie 
do optymalizacji, oprogramowanie do pracy zespołowej, 
oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania wia-
domości, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-li-
ne, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania in-
formacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramo-
wanie do serwerów baz danych, oprogramowanie do syn-
chronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji 
plików, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do ana-
lizy, oprogramowanie do systemu zarządzania przepły-
wem pracy, oprogramowanie do technologii biznesowych, 
oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogra-
mowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowa-
nie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie 
do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania 
na miejscu, oprogramowanie do zarządzania danymi i pli-
kami oraz do baz danych, oprogramowanie do zarządzania 
wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania dużymi 
zbiorami danych, oprogramowanie do zarządzania persone-
lem, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie firmo-
we, oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użyt-
kownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie 
komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwa-
nie danych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji 
między komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramo-
wanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyj-
nymi, oprogramowanie komputerowe do przesyłania da-
nych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe 
do celów biznesowych, oprogramowanie serwerów, opro-
gramowanie społecznościowe, oprogramowanie sprzętowe, 
oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, oprogramowa-
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nie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowa-
nie wspomagające, oprogramowanie związane ze sztuczną 
inteligencją i nauczaniem maszynowym.

(210) 521029 (220) 2020 11 18
(731) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) (znak słowny)
(540) ARDEA
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.

(210) 521031 (220) 2020 11 18
(731) PIERŚCIONEK BOŻENA, Kwirynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMAVIE

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

(210) 521035 (220) 2020 11 18
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NANARI PEAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów 
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musu-
jących.

(210) 521038 (220) 2020 11 18
(731) STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERGO TPE DISPOSABLE GLOVE

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 10 jednorazowe rękawice ochronne do celów 
medycznych.

(210) 521043 (220) 2020 11 17
(731) RUTA MAREK GRYF-TOUR, Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBER REWAL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru, agendy, aplikacje 
z papieru, arkusze do pakowania z papieru, artykuły biuro-
we, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, 
banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wysta-
wowe wykonane z papieru, bilety, bilety wstępu, biulety-
ny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, 
bloczki do zapisywania, bloki listowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury drukowane, cenniki, certyfika-
ty drukowane, czasopisma branżowe, datowniki, dekoracje 
na stół z papieru, długopisy kolorowe, dyplomy drukowane, 
etykiety z papieru, formularze [blankiety, druki], identyfika-
tory, jadłospisy, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty menu, karty z nazwiskami, katalogi ho-
teli, koperty, księgi gości, kupony, magazyny podróżnicze, 
mapy, materiały do pisania, odbitki fotograficzne, okładki 
czasopism, papierowe metki [zawieszki], pieczątki biurowe, 
pióra i długopisy, plany drukowane, pocztówki i widokówki, 
podstawki papierowe, publikacje promocyjne, publikacje re-
klamowe, reklamy drukowane, serwetki stołowe papierowe, 
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki [artykuły 
papiernicze], torby papierowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia, 
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, hotelowe usługi ka-
teringowe, informacja na temat hoteli, organizowanie zakwa-
terowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, 
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, tymczasowy wynajem pokoi, 
usługi hotelowe, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi pensjona-
tów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, wynajem domków letni-
skowych, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych.

(210) 521061 (220) 2020 11 19
(731) GNATYSHYN VOLODYMYR G BEAUTY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GNATYSHYN DOPING
(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, spraye na-
wilżające do włosów, kremy do włosów, kremy nawilżają-
ce do włosów, preparaty do włosów, środki do pielęgnacji 
włosów.

(210) 521064 (220) 2020 11 18
(731) POTIOPA SŁAWOMIR JUST BLOCKS, Batowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST BLOCKS

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 klocki konstrukcyjne do zabawy.
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(210) 521081 (220) 2020 11 19
(731) SZUMLIŃSKI RADOSŁAW OCTAGON, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCTAGON

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, wi-
taminy i preparaty witaminowe, koktajle białkowe, dodatki 
odżywcze, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, 9 ochraniacze zabezpieczają-
ce ciało przed urazami, ochraniacze zębów, ochraniacze 
na oczy, ochraniacze głowy do uprawiania sportów, ochra-
niacze na głowę do karate, ochronne kaski sportowe, ka-
ski motocyklowe, kaski dla kierowców, kaski ochronne dla 
dzieci, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, torby gimnastyczne, plecaki, 
torby na ramię, małe torby dla mężczyzn, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, bielizna, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 
ochraniacze do uprawiania sportu, rękawice wykonane 
specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, ręka-
wice bokserskie, 32 napoje bezalkoholowe, wody, napoje 
energetyzujące, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane z następującymi produktami: suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, witaminy i preparaty witaminowe, 
koktajle białkowe, dodatki odżywcze, odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, ochra-
niacze zabezpieczające ciało przed urazami, ochraniacze 
zębów, ochraniacze na oczy, ochraniacze głowy do upra-
wiania sportów, ochraniacze na głowę do karate, ochronne 
kaski sportowe, kaski motocyklowe, kaski dla kierowców, 
kaski ochronne dla dzieci, torby, plecaki, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, bielizna, artykuły i sprzęt sportowy, ochra-
niacze do uprawiania sportu, rękawice wykonane spe-
cjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, rękawice 
bokserskie, napoje bezalkoholowe, wody, napoje energe-
tyzujące, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczo-
ne drogą on-line, związane z następującymi produktami: 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy i pre-
paraty witaminowe, koktajle białkowe, dodatki odżywcze, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, ochraniacze zabezpieczające ciało przed ura-
zami, ochraniacze zębów, ochraniacze na oczy, ochrania-
cze głowy do uprawiania sportów, ochraniacze na głowę 
do karate, ochronne kaski sportowe, kaski motocyklowe, 
kaski dla kierowców, kaski ochronne dla dzieci, torby, pleca-
ki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, artykuły i sprzęt 
sportowy, ochraniacze do uprawiania sportu, rękawice wy-
konane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, 
rękawice bokserskie, napoje bezalkoholowe, wody, napoje 
energetyzujące.

(210) 521084 (220) 2020 11 19
(731) MAŁYSZKA KLAUDIA, Rogozina
(540) (znak słowny)

(540) TEMPO Racing
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, 35 usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych.

(210) 521085 (220) 2020 11 19
(731) OSTOJA-KASPRZYCKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWARSZAWSKU

(531) 26.07.04, 26.07.07, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plaka-
tów, pamiątek, kalendarzy, biżuterii, ubrań i zabawek, zarządza-
nie bazami danych, tworzenie baz danych, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, 39 organizowanie wycieczek z przewodni-
kiem, 41 usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne, usługi kulturalne, 
organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
organizowanie wykładów, organizowanie prelekcji, produkcja 
filmów, produkcja programów telewizyjnych, produkcja progra-
mów radiowych, produkcja programów emitowanych on-line, 
usługi wydawnicze, organizowanie konferencji i wystaw.

(210) 521465 (220) 2017 10 30
(731) FISH SKATEBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FishDryPack
(510), (511) 18 parasolki, parasolki dla dzieci, parasole wodood-
porne, parasole plażowe, pokrowce na parasole, torby na para-
sole, teczki, aktówki, teczki ze skóry, walizki, walizki podróżne, 
ramy torebek, ramy portmonetek, chlebaki, etui na karty kre-
dytowe, etui, portfele kieszonkowe, portfele ze skóry, gumowe 
przywieszki bagażowe, metalowe przywieszki bagażowe, kufer-
ki na kosmetyki, puste, małe plecaki, etui na banknoty, skórzane 
etui na karty kredytowe, kosmetyczki, kufry podróżne, kosme-
tyczki na przybory toaletowe, kopertówki (portmonetki), kufry 
(walizki), małe portmonetki, kufry i walizki, małe torby męskie, 
małe walizki, niewielkie torby podróżne, woreczki próżniowe 
dostosowane do walizek, przywieszki bagażowe, paski do tore-
bek, plecaki, plecaki dzienne, przywieszki bagażowe z tworzy-
wa sztucznego, plecaki turystyczne, plecaki na kółkach, plecaki 
sportowe, plecaki szkolne, torby podróżne, torby lotnicze, toreb-
ki skórzane, saszetki na klucze, sakwy, torby na zakupy ze skó-
ry, torby sportowe, torby dla kamperów, torby robocze, torby 
na odzież sportową, torby kurierskie, torby na kółkach, plecaki 
na ramię, pokrowce na ubrania, torby na pasku i torby na bio-
dra, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, 
walizki, teczki biznesowe, walizki na kółkach, walizki podróżne, 
torby na ramię dla dzieci, torby na kołkach, 25 bandany, apaszki, 
berety, czapki baseballówki, czapki z daszkiem, czapki z dzianiny, 
czapki sportowe, czapki z pomponem, czepki kąpielowe, kap-
tury, czapki z daszkiem, daszki, kapelusze, kapelusze plażowe, 
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bielizna, bielizna ozdobna, bielizna damska, kominiarki, bielizna 
funkcyjna, opaski na głowę, opaski sportowe na głowę, opaski 
sportowe na nadgarstek, nakrycia głowy, nakrycia głowy spor-
towe, nakrycia głowy inne niż kaski, nakrycia głowy termiczne, 
bermudy, krótkie spodenki, bielizna męska, bikini, biustonosze, 
biustonosze sportowe odprowadzające wilgoć, bluzki, koszule 
z krótkim rękawem, spodnie, bluzy, bluzy z kapturem, płasz-
cze, grube kurtki, bokserki, koszule, koszule hawajskie, koszule 
z długim rękawem, kurtki typu donkey jacket, kurtki typu shell, 
wiatrówki, kurtki długie, koszule z krótkim rękawem, legginsy, 
funkcjonalne bluzy termiczne, koszulki sportowe z krótkim rę-
kawem, spodenki kąpielowe, płaszcze typu mackintosh, odzież 
sportowa, kombinezony pływackie, stroje kąpielowe, kombi-
nezony pływackie do jazdy na nartach wodnych i nurkowania, 
kombinezony pływackie do surfingu, kombinezony pływackie 
do sportów wodnych powierzchniowych, odzież na siłownię, 
odzież domowa, odzież wodoodporna, odzież do surfingu, 
odzież do gimnastyki, odzież rekreacyjna, odzież przeciwdesz-
czowa, paski, peleryny, płaszcze przeciwdeszczowe, odzież pla-
żowa, ponczo przeciwdeszczowe, spodnie przeciwdeszczowe, 
rękawiczki, koszulki z nadrukiem, spodnie sportowe odprowa-
dzające wilgoć, koszulki z krótkim rękawem, szorty kąpielowe, 
biustonosze sportowe, kurtki dwustronne, szlafroki kąpielowe, 
opaski sportowe, odzież termoizolacyjna, kalesony, kombinezo-
ny pływackie do jazdy na nartach wodnych, krótkie spodenki 
dresowe, topy, skarpetki sportowe, szorty.

(210) 521519 (220) 2018 01 15
(731) Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd, 

Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sogou

(531) 27.05.01, 28.03
(510), (511) 9  sprzęt komputerowy i komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, bransoletki identyfikacyjne kodo-
wane magnetycznie, inteligentne zegarki (przetwarzanie 
danych), monitory, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, aparaty fotograficzne, urządzenia do nagrywania i od-
twarzania mowy, przenośne odtwarzacze multimedialne, 
bransoletki on-line (przyrządy pomiarowe), rejestratory 
elektroniczne, czytniki książek elektronicznych, sprzęt 
do zdalnego sterowania, programy komputerowe nagra-
ne, oprogramowanie do pobrania, publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, oprogramowanie komputerowe do urzą-
dzeń mobilnych, oprogramowanie do rozpoznawania 
i konwersji głosu, mowy i poleceń, oprogramowanie gier 
komputerowych do użycia na komputerach, urządzeniach 
mobilnych i telefonach komórkowych, oprogramowanie 
komputerowe do wyszukiwarek internetowych, oprogra-
mowanie komputerowe do gromadzenia, edycji, organi-
zowania, modyfikacji, zaznaczania, przesyłania, magazy-
nowania i współdzielenia danych i informacji, urządzenia 
do przetwarzania danych, oprogramowanie do pobrania 
do uzyskiwania dostępu, przeglądania i przeszukiwania 
baz danych on-line, systemy pozycjonowania satelitarne-
go (GPS) i sprzęt GPS, wszystkie wyżej wymienione towary 
wyłącznie w związku z cyfrowym urządzeniem rejestrują-
cym w postaci pióra, elektronicznym urządzeniem do tłu-
maczenia w postaci pióra, elektronicznym urządzeniem 
do tłumaczenia, zegarkiem inteligentnym, wyszukiwarką 
internetową, edytorem i przeglądarką metody wprowa-
dzania znaków (IME), aparatura do komunikacji sieciowej, 
telefony komórkowe, urządzenia alarmowe, baterie, obu-
dowy telefonów komórkowych, roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję oraz roboty eduka-
cyjne, do użytku osobistego, edukacyjnego i hobbystycz-
nego, a także części konstrukcyjne do nich.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 510835, 513600, 514405, 514417, 518270, 518389, 518971, 519207, 519211, 519250, 519736, 519907, 519910, 
520018, 520067, 520279, 520306, 520644, 520645, 520646, 520647, 520649, 520651, 520679, 520680, 520681, 
520683, 520725, 520726, 520728, 520729, 520730, 520731, 520813, 520867, 520868, 520869, 520959

2 512174, 513600, 518157, 518270, 519648, 520297, 520644, 520645, 520646, 520647, 520649, 520651

3 510736, 513600, 517923, 517927, 517928, 518019, 518270, 518953, 518954, 518955, 519321, 519648, 520067, 
520279, 520379, 520407, 520462, 520638, 520640, 520642, 520676, 520678, 520722, 520723, 520724, 520725, 
520726, 520729, 520730, 520731, 520832, 520888, 521031, 521061

4 510835, 513600, 518270, 520867, 520868, 520869, 520972

5 512045, 512047, 512048, 512337, 513600, 516031, 517953, 517964, 517965, 518270, 518953, 518954, 518955, 
519126, 519383, 519384, 519597, 519648, 519736, 520135, 520279, 520568, 520641, 520722, 520723, 520724, 
520810, 520822, 520823, 520825, 521081

6 506969, 512174, 514721, 516575, 516576, 516578, 516580, 517260, 518008, 518148, 518158, 518214, 518270, 
518755, 518757, 518758, 518760, 518761, 519458, 520192, 520476

7 506969, 516818, 517695, 517703, 518214, 518270, 519441, 519926

8 517502, 518270, 519648, 519709, 520462, 520829, 520832, 520888

9 491265, 508308, 509774, 517688, 517693, 517752, 517875, 517903, 517931, 518008, 518057, 518159, 518214, 
518270, 518461, 518557, 518943, 518944, 518945, 518946, 518978, 518991, 519220, 519231, 519252, 519290, 
519360, 519456, 519577, 519729, 519926, 520233, 520311, 520356, 520404, 520413, 520530, 520664, 520666, 
520675, 520701, 520752, 520787, 520788, 520791, 520815, 520816, 520832, 520991, 521022, 521029, 521081, 
521084, 521519

10 517914, 518270, 518953, 518954, 518955, 518991, 519648, 519732, 520752, 520888, 521038

11 515132, 518270, 518457, 518991, 519028, 519450, 519910, 519988, 520787, 520788, 520791, 520815

12 512752, 514721, 517680, 517695, 518270, 518970, 519246, 520337, 520716, 520857

13 518270

14 508308, 510638, 511837, 518270, 518975, 519001, 519252, 520075, 520664, 520666, 520675, 520815, 520863

15 518270

16 491265, 506969, 508308, 509095, 509774, 514405, 514496, 517005, 517231, 517502, 517693, 517790, 517931, 
518149, 518270, 518557, 518943, 518944, 518945, 518946, 519220, 519231, 519332, 519360, 519368, 519729, 
520279, 520311, 520314, 520351, 520356, 520530, 520664, 520666, 520667, 520675, 520701, 520702, 520831, 
521043

17 513600, 518270, 518991, 520728, 520813

18 501286, 509825, 510638, 511739, 511837, 518270, 519252, 519290, 519896, 520307, 520664, 520666, 520675, 
520888, 521081, 521465

19 510835, 514417, 517260, 517595, 518057, 518157, 518158, 518270, 519395, 520192, 520297, 520476, 520667, 
520702

20 513248, 514721, 515500, 517231, 517595, 518270, 518818, 519458, 519896, 520021, 520157, 520307, 520458, 
520476, 520667, 520829, 520888, 521012, 521013

21 513524, 514525, 515500, 518270, 518991, 519368, 519648, 519709, 520664, 520666, 520675, 520829, 520832, 
520888

22 506969, 518270

23 518270, 520346

24 513248, 517231, 517480, 517693, 518270, 519525, 519913, 520346, 520458, 520462, 520664, 520666, 520675, 
520829
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2

25 501286, 510638, 511837, 515248, 516492, 516493, 516550, 517005, 517049, 517693, 517717, 517837, 517909, 
518269, 518270, 518953, 518954, 518955, 518970, 518991, 519220, 519231, 519252, 519290, 519303, 519310, 
519368, 519525, 519757, 520308, 520447, 520448, 520458, 520462, 520530, 520641, 520664, 520666, 520674, 
520675, 520715, 520780, 520832, 520857, 520863, 520888, 520972, 521081, 521465

26 517231, 518270, 519001, 519250, 520664, 520666, 520675, 520888

27 506969, 517231, 518270

28 491265, 501286, 509774, 513248, 516550, 517005, 517688, 518270, 518943, 518944, 518945, 518946, 519220, 
519231, 519648, 519896, 520458, 520664, 520666, 520675, 520780, 520828, 520906, 521064, 521081

29 512058, 513325, 513600, 514525, 515152, 517850, 517857, 517904, 517944, 517973, 518270, 518272, 518273, 
518971, 519219, 519294, 519456, 519536, 519588, 519736, 519830, 520020, 520275, 520379, 520427, 520577, 
520579, 520846, 520847

30 472516, 512058, 513325, 513600, 513802, 514525, 515152, 515500, 517005, 517904, 517917, 517944, 517953, 
517964, 517965, 518165, 518270, 518272, 518273, 518447, 518953, 518954, 518955, 518971, 519236, 519294, 
519714, 519855, 519860, 519862, 520279, 520379, 520515, 520577, 520579

31 514525, 517790, 518270, 519250, 519456, 520379, 520909

32 512045, 512047, 512048, 515500, 517308, 517309, 517904, 518270, 519126, 519236, 519294, 519736, 519788, 
519805, 520081, 520083, 520379, 520423, 520429, 520440, 520443, 520444, 520445, 520795, 521081

33 518153, 518270, 518836, 519085, 519714, 519788, 520397, 520795, 521035

34 518270, 520279, 520312, 520736, 520781, 520782, 520784

35 478125, 507081, 509095, 509720, 511837, 512174, 512220, 512221, 512222, 512374, 512415, 512752, 513095, 
513248, 514496, 514721, 515132, 515283, 516310, 516341, 516492, 516493, 517005, 517231, 517260, 517693, 
517790, 517837, 517875, 517909, 517913, 517931, 517953, 517964, 517965, 517971, 517973, 518024, 518149, 
518157, 518158, 518159, 518222, 518251, 518270, 518341, 518447, 518515, 518557, 518933, 518953, 518954, 
518955, 519023, 519176, 519220, 519231, 519236, 519250, 519290, 519294, 519310, 519438, 519439, 519479, 
519588, 519650, 519709, 519729, 519855, 519860, 519862, 519896, 520020, 520092, 520137, 520153, 520233, 
520275, 520279, 520311, 520351, 520356, 520379, 520413, 520427, 520428, 520458, 520515, 520546, 520701, 
520781, 520807, 520808, 520809, 520816, 520827, 520840, 520857, 520867, 520868, 520869, 520888, 521017, 
521081, 521084, 521085

36 513095, 514540, 516622, 517815, 517971, 518149, 518270, 518341, 518856, 519176, 519401, 519699, 519716, 
519926, 520262, 520264, 520413, 520462, 520472, 520672, 520808, 520809, 520858

37 510835, 512752, 513171, 514721, 515132, 517815, 518124, 518149, 518158, 518270, 518605, 518856, 518970, 
520192, 520233, 520337, 520411, 520807, 520808, 520809, 520815, 520974

38 516310, 516341, 517693, 517875, 518158, 518251, 518270, 518905, 518909, 519220, 519231, 519368, 519479, 
520092, 520233, 520311, 520356, 520650, 520701, 520815

39 512220, 512221, 512222, 512752, 514721, 517693, 517903, 517923, 517927, 517928, 518214, 518270, 518370, 
519196, 519588, 520153, 520275, 520337, 520856, 520867, 520868, 520869, 520979, 521085

40 512174, 518270, 520157, 520163, 520427, 520667, 520867, 520868, 520869

41 508308, 509095, 509720, 511380, 512415, 513095, 514496, 515319, 515707, 515709, 515714, 516310, 516341, 
517608, 517657, 517688, 517693, 517790, 517875, 517923, 517927, 517928, 517931, 518149, 518222, 518251, 
518270, 518341, 518370, 518557, 518933, 518943, 518944, 518945, 518946, 518953, 518954, 518955, 518970, 
519220, 519231, 519360, 519368, 519438, 519439, 519479, 519528, 519699, 519729, 519732, 520091, 520203, 
520204, 520236, 520245, 520311, 520351, 520356, 520383, 520406, 520530, 520650, 520655, 520701, 520714, 
520831, 520862, 520877, 520901, 521085

42 506969, 507081, 508308, 512415, 512638, 514454, 514721, 515707, 515709, 515714, 516310, 516341, 517693, 
517875, 517923, 517927, 517928, 518024, 518149, 518158, 518159, 518214, 518222, 518270, 518461, 519220, 
519231, 519438, 519439, 519456, 519479, 519729, 520192, 520236, 520311, 520356, 520383, 520413, 520424, 
520667, 520792, 520807, 520808, 520809, 520815, 520816, 520857

43 512220, 512221, 512222, 514525, 515283, 517917, 517944, 517953, 517964, 517965, 518057, 518165, 518270, 
518370, 518971, 519000, 519235, 519294, 519805, 519829, 519831, 519855, 519860, 519862, 520462, 520515, 
520815, 520855, 520871, 521043

44 509720, 511380, 513095, 517697, 517875, 518270, 518869, 519456, 519631, 519648, 519732, 519877, 520137, 
520203, 520204, 520407, 520410, 520816, 520832, 520865, 520877, 521021

45 513171, 517693, 517875, 518149, 518251, 518270, 518341, 519438, 519439, 519441, 519456, 519479, 519631, 
519650, 519729, 520262, 520264, 520460, 520650, 520655, 520815
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 THE TIMES DOG 517790

33 TREINTA Y TRES SPANISH RESTAURANT 514525

AdFather 518222

ADMINISTRATOR I MENEDŻER Nieruchomości 509095

AKADEMIA CHEMII 520901

AKADEMIA FACT - CHECKINGU 520655

Alessio 518975

alfa med przychodnia 520137

ALPINWAY 520411

ALTUXERINMIT 520823

AMBER REWAL 521043

AMBITNIE AKTYWNI 520857

ams AKADEMIA MŁODEGO SPORTOWCA 520862

ANLAYA 520407

AquaStilla 519910

Aqueduct 520428

ARDEA 521029

ARTANDRUST.PL 518148

ARTISTICK 519332

ATEGA 518605

AUDIOHEAVEN 518978

AUKCJA VARIA 520351

Ava LABORATORIUM Rosacea Repair  
Dermaline Soothing face wash foam  
with hesperidin 510736

Avilin 513600

AZAR4 518057

B BALANCIAGA 520308

Bakoma JOGURT naturalny gęsty  
PROSTY SKŁAD Oryginalny, od lat  
nie zmieniliśmy receptury. idealny do kuchni 517857

Bakoma kefir naturalny  
PROSTY SKŁAD oryginalny, orzeźwiajacy smak. 517850

BAS Logistics 519196

BAU-CONSTRUCTING 520974

BE ART STYLING 517923

Beesafe 514540

BENETEX 520346

BENIOWSKI 519714

Bezami 518447

BEZDOTYKOWO.PL 519028

BIAŁY KOT 513524

BIEL ATELIER PATRYCJA JABŁOŃSKA 519310

BIG ONE JEANS 515248

BIGOTKA 520863

biorcy ŻYCIA 520701

Botwise 521022

Boucherie 520020

BRI WYCENY 519176

BROWAR PONIDZIE 517308

BROWAR PONIDZIE 517309

BRYZA 517260

BUH 519788

Callzetta 518269

canaba 515500

CAPTAIN JACK 518836

CC GABRIELLE 509825

CENTRUM AJNA AJNA 520204

CETRO 517917

CLUE PR 478125

COFFEE GANG 515283

COVERLOVER 517005

CR CROSSFIX 517837

DARK LINE 520784

DARKLINE 520782

DATPOL 520792

Dawtona drugie śniadanie 517904

DD PACK 521012

DD PACK 521013

Delikatesy CENTRUM 512220

Delikatesy CENTRUM 512221

Delikatesy CENTRUM 512222

Demagog 520650

DentalPark Sumara & Sumara 520410

DERMAVIE 521031

DizyHouse FASHION BOUTIQUE 510638

DOBERMAN PREMIUM QUALITY 520312

DOM WIŚNIOWIECKICH 519294

Domowa Orkiestra wielka orkiestra  
świątecznej pomocy 518905

DPF CLEANER 520638

Dr Brick SG 510835

Dr Herbich 518953

Dr Herbich 518954

DRUMFLEX 519577

Duda Nasze polskie! 520275

DUERO 516575

DUERO 518761

DYSTANS. 517049

DZIKIE JADŁO BURGER  
DZIKIE JADŁO BURGEROWNIA 519831
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DZIKIE JADŁO 519829

EkoObornik  
NATURALNY NAWÓZ ORGANICZNY 520018

EKSTRA KLIK 520736

EKSTRADENT STOMATOLOGIA  
IMPLANTOLOGIA 519877

ELEKTROPOINT.pl 521017

ELUMCAL 520991

ENERGIA TWORZENIA 518124

EUROVILLA 518149

FACHOWY KOMINIARZ 491265

FAMILIJNA Cukiernia 517953

FASHIONLASH BOOK 520831

felix paluszki solone MOCNO WYPIECZONE 472516

filtrosfera less waste pure water 520827

Finance Navigator 519401

FIORD BLACHODACHÓWKA 518755

FIORD 516578

FIORD 518760

FishDryPack 521465

FIT&SPORTY dla AKTYWNYCH KOBIET 512045

FIT&SPORTY dla BIEGACZY 512047

FIT&SPORTY dla ROWERZYSTÓW 512048

FloraGO 519250

Focus Smile Design 521021

FORMOMMY 520641

Fortisept 519383

FRIZE ORIGINAL 520279

Fuksiarz.pl ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 516310

FUNDACJA AUTOMOBILISTÓW - RAJD ŚLĄSKA 520406

FUNDACJA FASCYNUJĄCY Świat Dziecka 519732

Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom 513095

FVS Darmowy prąd ze słońca 515132

fxl 518159

G goldenline 507081

G!GA STRONG 520795

GATUNKOWA MIELONA konserwa wieprzowa 520846

GK Golden KING AROMA Menthol 519321

GLOSBE 520423

GNATYSHYN DOPING 521061

GOOD SPOT 518370

Good Staff 519528

GRAND STRATON 519699

GRAVON 520649

GREENVIT 519736

Grupa Familijna 517965

GRUPA FEWATERM 518158

Guzikowy trening małej rączki 520828

HAJKA WĘDLINY JAK DAWNIEJ  
polskie od podstaw 520427

Hel of a Dog 519896

Hello Baby test ciążowy 512337

Hi PIOTRKOWSKA 516622

HUMI BROWN GOLD 519211

hummus & friends 518272

HVILA HOME 520462

ICENTIS CAPITAL 520858

iDESK GROUP 519650

iFruits 519456

IMVELO CIEPŁO Z NATURY 520788

IMVELO ENERGIA Z NATURY 520791

IMVELO 520787

INSTRUKTOR WERO 515319

Instytut Metody Tippinga - Radykalne  
Wybaczanie 509720

inTech MET SKUPIENI NA KRAWĘDZI 517703

intel 518461

INTN 517717

IPZ INICJATYWA PÓŁNOCNO ZACHODNIA  
„PW” Spółka z o. o. 512752

IRON HAMMER 520906

IT FOR SHE 518557

IZERA 516576

JAROSZ TRANSPORT JLG 520856

JUPI JO! 509774

JURAJSKA SMAK 520440

JURAJSKA SMAK 520443

JURAJSKA SMAK 520444

JURAJSKA SMAK 520445

JURAK 520306

JUST BLOCKS 521064

K2 ANTI MARTEN 520679

K2 BRAKE CLEANER 520725

K2 CEMENT DO TŁUMIKA 520728

K2 GAS TESTER 520726

K2 LAMP DOCTOR 520676

K2 LAMP DOKTOR 520678

K2 LAMP PROTECT 520651

K2 ŁATKA DO OPON W SPRAYU 520683

K2 ŁATKA W SPRAYU 520681

K2 NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW 520724

K2 PŁYNNE SZKŁO 520646

K2 REGENERATOR DPF 520640

K2 SOLIDNIE POŁĄCZENIE 520813

K2 STOP LEAK 520680

K2 SZAMPON HYDROFOBOWY 520731

K2 SZKŁO W PŁYNIE 520644

K2 TESTER SZCZELNOŚCI 520730

K2 WORECZEK ZAPACHOWY 520722

K2 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI 520729

K2 ZAPACH W PUSZCE 520723

Kamax 519757

KAUKAZ 517944
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Kerashop 517913

Kinga Ciecharowska  
Kosmoenergetyka Klasyczna 520203

KLUB BOHATERÓW DOMU 518270

KOMFORT AIR 518457

KOMPETENCJA 518341

Korona SHOPS 520829

kulawy koń 519805

lawwise 520460

Lelen 519525

LENDTECH 519479

Lenz Proptech 519716

LEW 520869

LIDOOXIN 520568

Lili Homemade 520307

Linkvil 517752

LIVSKILDE EST 2018 511739

LODOTEKA 519862

Logispak 506969

LOODOTEKA 519860

LOODOTEKA. LODY Z GÓRNEJ PÓŁKI 519855

LoveStar 520972

LUBANTA 514417

LUX BOTANICALS 520810

LymphaMedic 517914

M MAESTRIA 517697

MagicWall 520667

Majestik Diament 514405

MANITECH 517695

Martha Orchis  
ŁÓDZKIE CENTRUM TRYCHOLOGII 511380

MATEMA 518945

MATEMA 518946

Mąka i oliwa healthy way 520515

Meble Wojtyniak 520021

MEDICANNA 519023

MERGO TPE DISPOSABLE GLOVE 521038

MIELONKA WIEPRZOWA 520847

MIGAMY 520314

Milaton PROFESSIONAL 517927

MINT 520672

Miss Glow 519001

Modus studio projektowo realizacyjne 518024

MoGaleria 518933

MORSKA PARK 520808

MORSKA PARK 520809

Mościbrody Dwór 520855

MULTIZOL 519907

N 520472

NAGRAMY SKLEP BEZ PLASTIKU 520379

NAJPIĘKNIEJSZA DOMÓWKA ŚWIATA  
wielka orkiestra świątecznej pomocy 518909

NANARI PEAK 521035

NASIONA Z ŻUŁAW KAMIŃSKI 520909

NEMI 518943

NEMI 518944

NGK Pharma 520825

NuuBag 519252

OCTAGON 521081

OLIVIA AZARO 512374

ON AIR 520091

ORANŻADA HELLENA ZERO CUKRU 520083

ORANŻADA HELLENA ZERO 520081

otoaudio 520092

OWOCE MLEKO LUB WODA 518165

P PLATINUM 520664

P PLATINUM 520666

P 520675

PAG 520815

PAKART 520702

PANI KISZONKA 517973

PANTERA 520868

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH  
IM. A. KENARA W ZAKOPANEM 517608

Paweł Cibis Luxury Kebab 519235

PEH BALANCE 517928

Perspektywy 517931

Pet space 520424

PeTSZKOLe 519631

PHILONEWYORK 520674

PIE ROGI 2GO 519000

PIRIGOLD 516031

PITAYA KUCHNIA 519709

PKP Mobility 517903

PLATINUM impact 520067

PLATYNOWE DOMY 517815

PŁYNNE SZKŁO 520647

POLISH BABE 520447

POLISH BABE 520448

POLSKI RÓŻANIEC 520075

POLSKIE JACHTY POLSKA IZBA PRZEMYSŁU  
JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH 519729

PONTE PORTUGAL Vinho Regional Tejo  
RED DRY WINE OF PORTUGAL 518153

POWARSZAWSKU 521085

POZA SCHEMATEM 520714

Pregna PLUS BEZ ŻELAZA 519597

PREMIUM UP II 520959

promison 512638

PROMLIFT 514721

PROSECCO PASSIAMO PRODUCT OF ITALY 519085

PRZYPAU 520780

PSYCHOLOGUS 520865

QUALITY AND TRUST TOPVALU 519536
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RAFFAELLO 520297

Raport o stanie świata 520311

RAPTEIN 519207

RCIN 517693

REGENERATOR DPF 520642

Rossetti HOME-TEXTILE 519913

ROYAL RI IMPERO 520153

S 520807

SEDAXIN HoReCa 519384

sembioza.pl 520546

service in grid FAMUR 520233

Shawarma Jaffa Tel Aviv 518971

shockwork Games 517688

SIMLERIDMIT 520822

Słodko! 513802

SMART BY DAVIS 517231

SMART TOWEL 517480

SmartLac 519648

SOCIAL ELITE 512415

SOCIETAS SUCCINORUM INTERNATIONALIS 508308

SOFTINO 518818

Sogou 521519

SOKOŁÓW 512058

SOLIDARNI Z SENIORAMI 514496

SORRISO 511837

Spłacam Swoje Długi  
Program Redukcji Zadłużenia 520262

SPS Polska SERWIS POJAZDÓW SPECJALNYCH  
DOŚWIADCZENIE KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ 520337

SSD Program Redukcji Zadłużenia 520264

StalFa 512174

STARDUST 501286

STOLARSKY 520157

stratumtec 519441

STREFA A 516492

STREFA ADRENALINY 516493

STREFA INDYKA Łukosz TRUST 4 FOOD 519219

Strefa Nauki Centrum Nauki  
i Języków Obcych,  
Strefa Edukacji, Rekreacji i Rozwoju,  
Strefa Dziecka, Strefa Siły i Mocy,  
Strefa Zdrowia i Urody, Paweł Żerebiec 517657

STREP 520476

STUNTER LAND 518970

styl drzewa 519395

SZKŁO W PŁYNIE 520645

SZKOŁA NAWIGATORÓW KURS NA PRAWDĘ 519360

SZYBKOMAT 518214

TAX SECURITY ACCOUNTING GROUP 520840

taxly 517971

TEMPO Racing 521084

terraartis 513325

test army 515709

TestArmy 515707

testuj pl 515714

TF Toma Food 519830

TG 513171

TGA PROFESSIONAL DECORATIVE SYSTEMS 518157

the PINK BOX ACCESSORIES FOR WOMAN 519303

THERANATUR 520135

TIGRA BLACHODACHÓWKA 518757

TIGRA 516580

TIGRA 518758

TIMBA TOY 513248

Tipoo 520458

tiptip 520413

TONZO 519236

TOPEX 518991

Trec Challenge 520383

TRIA DEVELOPMENT 518856

TURBO PREZENT.PL 520979

TUVIM 519458

TVP DOKUMENT 519220

TVP KULTURA 2 519231

TYGRYS 520867

TZf 520752

Ub ultibud 520192

UDOSKONALACZ 518019

UI Cloud 517875

UNIQUE Taste RESTAURANT 520871

VAPE TECH 520781

VECTRA 520356

VEGE & FRIENDS 518273

VEGELINKI 520577

VEGONKI 520579

VERNIS 519450

VIDMO 518251

ViPEX 519988

VIROCAST 520163

Vital Power PRO HEART 519126

VOLTSHOP 518515

WARMTRAGER 518389

warsaw meats Premium Poultry 519588

WealthSolutions 520397

WEK MASZYNA 516818

wpadaj.pl 520816

WWSZIP 1996 520236

WYŚCIG PO ZDROWIE 520877

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WWSZIP 1996 520245

X RAY CONSULTING 519438

XCROSS.PL 520716

X-DOUBLE 517680
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2121

Yodiss 514454

Zaczarowany Świat Sary 520530

Zamek HERKULES 518008

zenner Poland 520888

Żyćko 520715

ŻYWA CULTURA 515152



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.

1558401 KORDFLEX (2020 10 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 6, 17, 19, 37

1562647 ORIGODERM (2020 07 16, 2020 06 04) 3, 5
1562671 AMcontrol (2020 08 10, 2020 03 19) 9
1562705 REPAHELP (2020 06 18) 3, 5
1562715 REPADUO (2020 06 18) 3, 5
1562746 CANNEFF (2020 06 05) 3, 5
1562765 OMNICLICK (2020 10 08, 2020 07 01) 10
1562767 SFC (2020 09 21)

CFE: 26.01.09 6
1562780 OASIS (2020 06 28)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 7
1562841 Dobiy (2020 11 04)

CFE: 27.05.01 9
1563006 (2020 08 13)

CFE: 28.03.00 41
1563033 ketta (2020 09 15)

CFE: 27.05.01 34
1563056 EVIVE BIOTECH (2020 10 13, 

2020 10 08)
5, 10, 42

1563062 CRAZY LOOP (2020 06 03) 25, 28, 41
1563079 donahugh (2020 10 09)

CFE: 27.05.01 9
1563080 EVIVE BIOTECH (2020 10 13, 2020 04 14)

CFE: 26.11.08, 27.05.10, 29.01.12 5, 10, 42

1563137 EVIVE (2020 10 13, 2020 04 14)
CFE: 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12 5, 10, 42

1563219 (2020 09 11, 2020 08 24)
CFE: 02.01.01, 26.04.03, 
29.01.12

29, 30, 31, 32

1563284 (2020 09 15)
CFE: 02.09.01, 03.13.01, 
28.05.00, 29.01.14

1, 2, 4, 9, 16, 19, 28

1563423 RED TRON (2020 08 17) 33
1563524 V VALESCO (2020 09 16, 2020 05 29)

CFE: 01.15.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13 1, 4
1563566 MORENO (2020 08 20, 2020 08 10) 34,
1563610 Semushka It’s time to be healthy  

(2020 09 04, 2020 07 14)
CFE: 27.05.01 29, 30, 31, 35

1563621 HUAHE (2020 09 30)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 7, 12

1563635 Dr. Med Balance PANNTHENNOL (2020 08 06)
CFE: 01.03.02, 25.01.19, 26.04.07, 27.03.01 3, 35

1563660 INPLANT (2020 09 10)
CFE: 27.05.01 9, 42

1563705 Webfield (2020 09 10)
CFE: 27.05.01 9, 42

1563749 TRT (2020 09 16)
CFE: 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13 7, 12



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1563284, 1563524 

2  1563284 

3  1562647, 1562705, 1562715, 1562746, 1563635 

4  1563284, 1563524 

5  1562647, 1562705, 1562715, 1562746, 1563056, 1563080, 1563137 

6  1558401, 1562767 

7  1562780, 1563621, 1563749 

9  1562671, 1562841, 1563079, 1563284, 1563660, 1563705 

10  1562765, 1563056, 1563080, 1563137 

12  1563621, 1563749 

16  1563284 

17  1558401 

19  1558401, 1563284 

25  1563062 

28  1563062, 1563284 

29  1563219, 1563610 

30  1563219, 1563610 

31  1563219, 1563610 

32  1563219 

33  1563423 

34  1563033, 1563566 

35  1563610, 1563635 

37  1558401 

41  1563006, 1563062 

42  1563056, 1563080, 1563137, 1563660, 1563705



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.

502879 BATYCKA BOŻENA
2019 12 23 9, 16, 18, 25, 42

507097 Eckes-Granini Austria GmbH
2020 06 15 29, 30, 32

506334 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO  
HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 06 26 35

505915 DKC Wholesale A/S
2020 10 01 25, 35

512508 Allergan, Inc.
2020 09 30 3, 10

512954 GRABOWSKI KRZYSZTOF
2020 09 30 25

513499 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA  
W SIERPCU
2020 11 03 29, 35

516591 SIKORA MIROSŁAW P.H.U. KAMI MIROSŁAW 
SIKORA
2020 11 23 5, 29, 30, 32

516066 VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 30 24, 35

508020 Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
2020 09 30 16

516025 Jaguar Land Rover Limited
2020 11 24 12

504099 Greiner Bio-One GmbH
2020 11 30 5, 35

515481 Seco Tools AB
2020 12 02 6

513491 LENARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 24 25

514622 RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 07 9, 42, 44
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