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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



Spis treści

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. ......................  6
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ......................... 115
Wykaz  alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ............. 117

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ................................  121

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
międzynarodowych znaków towarowych .................................................................................................................................................. 122

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej .....................................................................  123



Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r. Nr ZT52

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) 500174 (220) 2019 05 23
(731) KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowny)
(540) Hotel Grand Ferdynand
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] działalno-
ścią kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń, organizacja 
seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizowanie gal, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadze-
nie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, 
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie 
imprez sportowych na żywo, prowadzenie konferencji biz-
nesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, pro-
wadzenie kursów, prowadzenie seminariów i kongresów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], publikacja broszur, publikacja 
czasopism, publikacja kalendarzy, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi doradcze do-
tyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem ko-
lokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi 
doradcze w zakresie szkoleń, 43 bary, bary przekąskowe, bary 
sałatkowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], doko-
nywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hoste-
le (schroniska), herbaciarnie, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja hotelowa, 
informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], 
kawiarnia, koktajlbary, obsługa zakwaterowania członków 
organizacji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, motele, lodziarnie, katering obej-
mujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obej-
mujący żywność i napoje dla instytucji, oferowanie zakwa-

terowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żyw-
ności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków 
w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, ośrodki wypo-
czynkowe, pensjonaty, domy gościnne, przygotowywanie 
posiłków i napojów, puby, restauracje dla turystów, restau-
racje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługo-
we, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwa-
cja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja 
pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja stolików 
w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwa-
terowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, 
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja za-
kwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Interne-
tu, rezerwacje hotelowe, serwowanie jedzenia i napojów, 
snack-bary, świadczenie usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, sto-
łówki, świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie 
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadcze-
nie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, 
udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji ho-
telowych, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów na impre-
zy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego, udzielanie informacji dotyczących 
rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczą-
cych restauracji, udzielanie informacji on-line dotyczących 
rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, udzielanie infor-
macji w zakresie hoteli, udzielanie informacji w zakresie ba-
rów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, 
usługi barów piwnych, usługi barów typu fast-food na wy-
nos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barowe, usługi 
hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, 
usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi ka-
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teringowe, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], usługi koktajlbarów, usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], usługi ogródków piwnych, 
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania [time 
share], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi 
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi snack-
-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakre-
sie bankietów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi 
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie pubów, 
usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie wy-
najmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania, wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem po-
mieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi, 
wynajmowanie kwater, wynajmowanie sal konferencyjnych, 
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w pensjonatach.

(210) 502340 (220) 2019 07 16
(731) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNICA

(531) 01.15.15, 25.07.01, 25.07.08, 25.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.04

(510), (511) 30 syrop cukrowy do celów spożywczych, 
32 woda mineralna gazowana i niegazowana, napoje bezal-
koholowe, soki owocowe, syrop do napojów.

(210) 503041 (220) 2019 08 01
(731) ANTÚNEZ ALDUNATE FERNANDO JOSÉ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.01, 03.01.02, 03.01.22, 23.01.01, 24.13.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowa-
ne, broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], 
miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśnia-

mi religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, 
książki, rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, progra-
my imprez, przewodniki, drukowany materiał promocyjny, 
nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, 
promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania 
kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukie-
runkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw 
chrześcijańskich, promocja on-line sieci komputerowych 
i stron internetowych, usługi w zakresie publikowania tek-
stów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie 
ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń 
specjalnych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za po-
średnictwem współczesnych środków przekazu, dystrybu-
cja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, dystrybu-
cja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych, 
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputero-
wych bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca 
ww. usług, w tym prezentowana on-line, 36 zbiórki fundu-
szy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie 
finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi 
organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym osób 
fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, organi-
zowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, infor-
macja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 
39 organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, orga-
nizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wy-
cieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji podróży o cha-
rakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji zwiedzania 
miejsc kultu religijnego, usługi organizowania wyjazdów 
turystycznych o charakterze religijnym, 41 organizowanie 
zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, 
wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie zgromadzeń, 
marszów, manifestacji i pochodów, usługi organizowania 
koncertów oraz imprez kulturalnych, edukacja, edukacja 
religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, usługi 
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, 
publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja czaso-
pism, publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie elek-
troniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materia-
łów multimedialnych on-line, usługi w zakresie publikacji 
biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi 
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, in-
nych niż teksty reklamowe, informacja dotycząca ww. usług, 
w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja 
zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych o charakterze 
religijnym, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o re-
ligii, organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie 
ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe, 
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, infor-
macja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.

(210) 503042 (220) 2019 08 01
(731) ANTÚNEZ ALDUNATE FERNANDO JOSÉ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 03.01.01, 03.01.02, 03.01.22, 23.01.01, 29.01.13, 24.13.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, 
broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], mie-
sięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami 
religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki, 
rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez, 
przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, na-
lepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwięk-
szania świadomości społecznej i religijnej, promowanie dzia-
łalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji 
chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, pro-
mocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kam-
panie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześci-
jańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych dotyczących działalności 
i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych 
środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materia-
łów drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, udostęp-
nianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana  
on-line, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiór-
ki funduszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, usługi organizowania zbiórki fundu-
szy, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie 
funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie finansowe 
podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, 
instytucji i organizacji, organizowanie pomocy finansowej 
na rzecz osób trzecich, informacja dotycząca ww. usług, 
w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, 
organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, or-
ganizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, usługi 
w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, 
usługi organizowania wyjazdów turystycznych o charak-
terze religijnym, 41 organizowanie zjazdów, seminariów, 
sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dysku-
syjnych, organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji 
i pochodów, usługi organizowania koncertów oraz imprez 
kulturalnych, edukacja, edukacja religijna, szkolenia doty-
czące zagadnień religijnych, usługi edukacyjne w zakresie 
rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, 
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikowanie do-
kumentów, publikowanie materiałów drukowanych i publi-
kacji drukowanych, publikowanie elektroniczne, udostęp-

nianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych  
on-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biule-
tynów, katalogów, prospektów, usługi wydawania publikacji 
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla-
mowe, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezento-
wana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla 
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, 45 usługi 
religijne, udostępnianie informacji o religii, organizowanie 
zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religij-
nych, doradztwo duchowe, usługi duchowe, doradztwo do-
tyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca 
ww. usług, w tym prezentowana on-line.

(210) 503043 (220) 2019 08 01
(731) ANTÚNEZ ALDUNATE FERNANDO JOSÉ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.01, 03.01.02, 03.01.22, 23.01.01, 24.01.09, 29.01.14, 
24.13.01

(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, 
broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], mie-
sięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami 
religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki, 
rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez, 
przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, na-
lepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwięk-
szania świadomości społecznej i religijnej, promowanie dzia-
łalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji 
chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, pro-
mocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kam-
panie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześci-
jańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych dotyczących działalności i kul-
tury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środ-
ków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów 
drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, za-
rządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-
-line, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki fun-
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duszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, usługi organizowania zbiórki funduszy, orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, sponsorowanie finansowe podmio-
tów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytu-
cji i organizacji, organizowanie pomocy finansowej na rzecz 
osób trzecich, informacja dotycząca ww. usług, w tym pre-
zentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowa-
nie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie 
i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organi-
zacji podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie or-
ganizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organi-
zowania wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym,  
41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, kon-
ferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organi-
zowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, 
usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, 
edukacja, edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień 
religijnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowe-
go, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, 
publikacja czasopism, publikowanie dokumentów, publiko-
wanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publiko-
wanie materiałów multimedialnych on-line, usługi w zakre-
sie publikacji biuletynów, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospek-
tów, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperio-
dycznych, innych niż teksty reklamowe, informacja dotyczą-
ca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 43 organizo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla pielgrzymek, 
rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych 
o charakterze religijnym, 45 usługi religijne, udostępnianie 
informacji o religii, organizowanie zgromadzeń religijnych, 
organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, 
usługi duchowe, doradztwo dotyczące kierunku duchowe-
go rozwoju, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezen-
towana on-line.

(210) 504879 (220) 2019 09 26
(731) EBF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EB F

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 agencje reklamowe, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, reklama, 36 usługi sprzedaży, kupna i zamiany lokali 
i budynków mieszkalnych oraz biznesowych, 37 budowa 
i konserwacja rurociągów, budowa fabryk, budowa falochro-
nów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i skle-
pów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, 
budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszcze-
nie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, eliminacja zakłó-
ceń w instalacjach elektrycznych, instalacja narzędzi na pla-
cach budowy, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie 
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz na-

prawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, 
konserwacja basenów, konsultacje budowlane, malowanie, 
montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchenne-
go, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, ta-
petowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, 
wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem kopa-
rek, wynajem sprzętu budowlanego, 39 dostawa towarów, 
przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami cięża-
rowym, transport, usługi rozładunku towarów, usługi trans-
portu samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, 
wypożyczanie pojazdów, 42 badania w dziedzinie budow-
nictwa, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów 
technicznych, pomiary geodezyjne, projektowanie budow-
lane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie urba-
nistyczne, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 504947 (220) 2019 09 27
(731) ŁAZIENKAPLUS.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Żerniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lazienkaplus.pl

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i łazienkowe oraz ar-
matura wodno-kanalizacyjna, wanny łazienkowe, kabiny 
natryskowe, natryski, prysznice, baterie natryskowe, umy-
walkowe, wannowe i kuchenne, krany, słuchawki będące 
akcesoriami do pryszniców, węże prysznicowe, głowice 
prysznicowe, brodziki, miski klozetowe, ceramiczna arma-
tura sanitarna, pisuary, bidety, postumenty i pół-postu-
menty do umywalek i toalet, umywalki, toalety, urządze-
nia do kąpieli, aparatura do urządzeń i przewodów wod-
nych i gazowych, wyposażenie wanien, grzejniki, akceso-
ria do grzejników, kotły do centralnego ogrzewania, kotły 
grzewcze, uszczelki, syfony i akcesoria do syfonów, zawory 
kanalizacyjne, termostatyczne, wodociągowe, zasobniki 
ciepła i pary, suszarki do rąk, suszarki do suszenia bielizny, 
urządzenia do dystrybucji wody, oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, abażury, instalacje oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe, elementy oświetleniowe, lampy oświetle-
niowe, oprawki i osłony do lamp, osprzęt oświetleniowy, 
podstawy lamp, stojaki do lamp, świetlówki, transforma-
tory oświetleniowe, uchwyty lamp, wyposażenie oświe-
tleniowe, żarówki oświetleniowe i akcesoria do nich, za-
wieszenia do lamp, 20 meble i półki łazienkowe, akcesoria 
meblowe łazienkowe, lustra, niemetalowe haki i haczyki 
łazienkowe, umywalki obudowane szafką, dozowniki 
do ręczników papierowych i papieru toaletowego nie-
metalowe, karnisze, kratki odpływowe, zatyczki do prysz-
nicowych otworów odpływowych, nie z metalu, wkład-
ki do zlewów, niemetalowe uchwyty podporowe, kosze 
niemetalowe, bieliźniarki, szczotki do misek klozetowych, 
parawany, wodociągowe zawory z tworzyw sztucznych, 
niemetalowe mocowania, konektory i uchwyty do rur, 
35  usługi związane z prowadzeniem punktów sprzedaży, 
sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie za-
mówień telefonicznych towarów takich jak: instalacje sa-
nitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
wanny łazienkowe, kabiny natryskowe, natryski, prysznice, 
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baterie natryskowe, umywalkowe, wannowe i kuchen-
ne, krany, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, 
węże prysznicowe, głowice prysznicowe, brodziki, miski 
klozetowe, ceramiczna armatura sanitarna, pisuary, bi-
dety, postumenty i pół-postumenty do umywalek i to-
alet, umywalki, toalety, urządzenia do kąpieli, aparatura 
do urządzeń i przewodów wodnych i gazowych, wypo-
sażenie wanien, grzejniki, akcesoria do grzejników, kotły 
do centralnego ogrzewania, kotły grzewcze, uszczelki, sy-
fony i akcesoria do syfonów, zawory kanalizacyjne, termo-
statyczne, wodociągowe, zasobniki ciepła i pary, suszarki 
do rąk, suszarki do suszenia bielizny, urządzenia do dys-
trybucji wody, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
abażury, instalacje oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, 
elementy oświetleniowe, lampy oświetleniowe, oprawki 
i osłony do lamp, osprzęt oświetleniowy, podstawy lamp, 
stojaki do lamp, świetlówki, transformatory oświetlenio-
we, uchwyty lamp, wyposażenie oświetleniowe, żarówki 
oświetleniowe i akcesoria do nich, zawieszenia do lamp, 
kleje do użytku w przemyśle budowlanym, komponenty 
elektryczne i elektroniczne, włączniki, gniazdka, wtycz-
ki i inne kontakty będące złączami elektrycznymi, kable 
i przewody elektryczne, bezpieczniki elektryczne, wyłącz-
niki elektryczne, skrzynki elektryczne, barwniki, koloranty, 
pigmenty i tusze, powłoki, farby i farby mocno rozcieńczo-
ne, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji i zabezpie-
czania, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
drzwi stalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, 
chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, listwy 
podłogowe niemetalowe, listwy przypodłogowe, progi 
niemetalowe, warstwy izolujące pod podłogi, podłogowe 
płyty i płytki niemetalowe, materiały podłogowe, drzwi 
zewnętrze i wewnętrzne, niemetalowe, niemetalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, tynk, okła-
dziny tynkowe, fugi, cement, meble i półki łazienkowe 
i kuchenne, akcesoria meblowe łazienkowe i kuchenne, 
lustra, niemetalowe haki i haczyki łazienkowe, umywalki 
obudowane szafką, dozowniki do ręczników papierowych 
i papieru toaletowego niemetalowe, karnisze, kratki od-
pływowe, zatyczki do prysznicowych otworów odpły-
wowych, nie z metalu, wkładki do zlewów, niemetalowe 
uchwyty podporowe, kosze niemetalowe, bieliźniarki, 
szczotki do misek klozetowych, parawany, wodociągowe 
zawory z tworzyw sztucznych, mocowania, konektory 
i uchwyty do rur, niemetalowe, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputero-
wych bazach danych, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych do komputerowych baz danych.

(210) 505741 (220) 2019 10 17
(731) BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŁATA na ŁACIE
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery świeże niedojrze-
wające, sery dojrzewające, produkty seropodobne, sery 
żółte twarde i miękkie, sery pleśniowe, sery solankowe, sery 
smażone, sery wędzone, serki kremowe, serki homogenizo-
wane, serki topione, sery twarogowe, twarogi, masło, masło 
śmietankowe, margaryna.

(210) 505761 (220) 2019 10 17
(731) SOWIŃSKA MAGDALENA EWA COFFEE HUNTER, 

Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE HUNTER PALARNIA KAWY

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 09.07.09
(510), (511) 30 kawa, koncentraty kawy, kawa słodowa, kawa 
aromatyzowana, kawa mielona, ziarna kawy, kawa bezkofe-
inowa, kawa rozpuszczalna, czekoladowa kawa, kawa liofili-
zowana, mrożona kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, 
mieszanki kawowe, oleje kawowe, esencje kawowe, aromaty 
kawowe, napoje kawowe, mieszanki kawy słodowej i kawy, 
sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę, eks-
trakty kawy słodowej, palone ziarna kawy, torebki z kawą, 
mielone ziarna kawy, kapsułki z kawą, gotowe napoje kawo-
we, mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, 
napoje kawowe z mlekiem, ekstrakty z kawy, napoje na bazie 
kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, 
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, 
espresso, cappuccino, preparaty do sporządzania napojów cze-
koladowych o smaku kawy mokka, mrożone napoje zawarte 
w tej klasie, 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy.

(210) 505767 (220) 2019 10 17
(731) WŁODARCZYK ROMAN JERZY HM SERVICE, 

Dobryszyce
(540) (znak słowny)
(540) XITE
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, zarządzenie 
w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, organizo-
wanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednic-
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprze-
daży i zakupu towarów, świadczenie usług porównania 
cen on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie składa-
nia zamówień on-line, usługi biurowe dotyczące przyjmo-
wania zamówień sprzedaży, usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 
usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu 
firm, usługi doradcze związane z transakcjami handlo-
wymi, usługi w zakresie zamówień on-line, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, dostarczanie in-
formacji handlowych z internetowych baz danych, usługi 
pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo 
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w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie gadżetów 
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
39 magazynowanie, transport, pakowanie i składowanie 
towarów, usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem.

(210) 505769 (220) 2019 10 17
(731) WŁODARCZYK ROMAN JERZY HM SERVICE, 

Dobryszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XITE

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, zarządzenie 
w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, organizo-
wanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednic-
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprze-
daży i zakupu towarów, świadczenie usług porównania 
cen on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie składa-
nia zamówień on-line, usługi biurowe dotyczące przyjmo-
wania zamówień sprzedaży, usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 
usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu 
firm, usługi doradcze związane z transakcjami handlo-
wymi, usługi w zakresie zamówień on-line, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, dostarczanie in-
formacji handlowych z internetowych baz danych, usługi 
pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie gadżetów 
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
39 magazynowanie, transport, pakowanie i składowanie 
towarów, usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem.

(210) 505826 (220) 2019 10 20
(731) LABMOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno
(540) (znak słowny)
(540) DNA WATER
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji urody.

(210) 505836 (220) 2019 10 21
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUK-pp

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach or-
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, kolportaż 
próbek, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalnością gospodarczą, komputerowe za-
rządzanie plikami, marketing ukierunkowany, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi public relations, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, zarządzanie handlowe (w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie kon-
cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, out-
sourcing (doradztwo biznesowe), informacja o działalno-
ści gospodarczej, 41 doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, organizowanie zawodów sportowych, pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i czasopism, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, sprawdziany edukacyjne.

(210) 505897 (220) 2019 10 22
(731) FUNDACJA WIELKIEJ MATKI, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Teatr Piaskowej Animacji „Febus”

(531) 27.05.01, 01.01.05
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, spektakle pia-
skiem malowane, sztuka wizualna, imprezy artystyczne, pro-
dukcja przedstawień, produkcja i realizacja przedstawień.

(210) 506138 (220) 2019 10 28
(731) PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PASO TRADING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki dla niemowląt nasączone pre-
paratami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, waciki 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
5 bandaże opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunko-
we, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza 
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, kompresy, majt-
ki higieniczne, majtki chłonne dla osób cierpiących na in-
kontynencję, materiały opatrunkowe, medyczne, opaski 
barkowe do celów chirurgicznych, patyczki do czyszczenia 
uszu do celów medycznych, pieluchomajtki dziecięce, pie-
luchy dla osób cierpiących na inkontynencję, plastry, plastry 
do celów medycznych, plastry z nikotyną do użytku jako 
pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów 
medycznych, podpaski higieniczne, preparaty chemiczne 
do diagnozowania ciąży, preparaty diagnostyczne, tampo-
ny, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata 
aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopij-
na, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, bandaże ela-
styczne, plastry chłodzące do celów medycznych, 9 koce 
ratunkowe, maski ochronne, maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, 10 aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, bandaże ortopedyczne na kolana, 
bandaże usztywniające na stawy, igły do celów medycz-
nych, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycz-
nych, kubeczki menstruacyjne, opaski gipsowane do celów 
ortopedycznych, opaski podtrzymujące [bandaże], pończo-
chy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy prze-
ciwżylakowe, rękawice do celów medycznych, strzykawki 
do celów medycznych, temblaki [bandaże podtrzymujące], 
termometry do celów medycznych, 16 chusteczki do nosa 
papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, 24 chusteczki do nosa z materiałów 
tekstylnych, gaza [tkanina], elastyczne materiały tkane, ma-
teriały tekstylne nietkane.

(210) 506879 (220) 2019 11 18
(731) MASENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZAMEK SARNY
(510), (511) 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, cza-
sowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, 
motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, domach 
turystycznych i/lub domach wycieczkowych, usługi kafeterii, 
kawiarni, ciastkarni, restauracji, stołówek, barów i/lub snack-
-barów, usługi gastronomiczne związane z podawaniem 
potraw i napojów w kafeteriach, kawiarniach, ciastkarniach, 
restauracjach, stołówkach, barach i/lub snack-barach, usługi 
związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostar-
czaniem ich do zamawiającego (catering), usługi w zakresie 
wynajmowania sal na spotkania, posiedzenia i imprezy to-
warzyskie i okolicznościowe, usługi informacyjne i doradcze 
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 509452 (220) 2020 01 27
(731) DOROŻAŁA SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) VENOMAX
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów 
kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, 
kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosme-
tyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, 
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy lecznicze.

(210) 512036 (220) 2020 03 30
(731) ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH 

ZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Tarnowska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rex

(531) 26.11.06, 26.11.08, 26.11.03, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 7 dźwigi samobieżne, dźwigi gąsienicowe, 
dźwigi budowlane, dźwigi, żurawie, żurawie samochodowe, 
żurawie samojezdne, żurawie przejezdne, dźwigi do pojaz-
dów pomocy drogowej, dźwigi do rozładunku, dźwigi [urzą-
dzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigi załadowcze.

(210) 512175 (220) 2020 04 02
(731) STALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) STALFA
(510), (511) 2 preparaty antykorozyjne, 6 metalowe materiały 
budowlane, metalowe konstrukcje dla budownictwa i ener-
getyki, metalowe konstrukcje budowlane, stalowe konstruk-
cje budowlane, palety metalowe, palety stalowe, pojemniki 
budowlane (metalowe), pojemniki stalowe, płyty szalunkowe 
(metalowe), szalunki budowlane (metalowe), podpory bu-
dowlane (metalowe), podpory ukośne (metalowe), kontene-
ry budowlane (metalowe), pojemniki siatkowe (metalowe), 
elementy barier ochronnych (metalowe), stalowe elementy 
barier ochronnych, elementy barier drogowych (metalowe), 
stalowe elementy barier ochronnych, elementy barier mo-
stowych (metalowe), stalowe elementy barier mostowych, 
elementy barier sztywnych (metalowe), elementy bariero-
-poręczy (metalowe), metalowe poręcze schodów, meta-
lowe poręcze ochronne, stalowe poręcze ochronne, meta-
lowe poręcze balkonów, metalowe balustrady balkonowe, 
metalowe poręcze klatek schodowych, metalowe poręcze 
ochronne podjazdów dla osób niepełnosprawnych, metalo-
we elementy rusztowań, stalowe elementy rusztowań, meta-
lowe systemy ogrodzeń obiektów przemysłowych, metalowe 
systemy ogrodzeniowe: segmenty, słupki, bramy dwuskrzy-
dłowe, metalowe segmenty ogrodzeniowe, metalowe pa-
lety do transportu, stalowe palety do transportu, metalowe 
palety do transportu wyposażone w pasy zabezpieczające, 
metalowe palety do transportu butli gazowych, metalowe 
palety do transportu stojaków na beczki, aluminiowe mate-
riały budowlane, aluminiowe konstrukcje budowlane, meta-
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lowe podesty wiszące, metalowe ruchome podesty wiszące, 
ruchome podesty wiszące instalowane czasowo (aluminio-
we), ruchome podesty wiszące do przeprowadzania inspekcji 
komory paleniskowej kotła (aluminiowe), ruchome podesty 
wiszące do przeprowadzania napraw komory paleniskowej 
kotła (aluminiowe), szalunki budowlane (metalowe), rusz-
towania budowlane (metalowe), szalunki budowlane (alu-
miniowe), rusztowania budowlane (aluminiowe), metalowe 
elementy rusztowań roboczych, schody (metalowe), pode-
sty (metalowe), aluminiowe elementy rusztowań roboczych, 
schody (aluminiowe), podesty (aluminiowe), podpory ukośne 
(metalowe), podpory ukośne (aluminiowe), platformy meta-
lowe, platformy aluminiowe, konstrukcje związane z wykoń-
czeniem inwestycji budowlanych (metalowe), 9 metalowe 
wieże telekomunikacyjne, metalowe słupy telekomunikacyj-
ne, metalowe maszty telekomunikacyjne, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej, hurtowej, on-line, import, eksport: preparatów 
antykorozyjnych, metalowych materiałów budowlanych, 
metalowych konstrukcji dla budownictwa i energetyki, me-
talowych konstrukcji budowlanych, stalowych konstrukcji 
budowlanych, metalowych wież telekomunikacyjnych, meta-
lowych słupów telekomunikacyjnych, metalowych masztów 
telekomunikacyjnych, palet metalowych, palet stalowych, 
pojemników budowlanych (metalowych),pojemników stalo-
wych, płyt szalunkowych (metalowych), szalunków budow-
lanych (metalowych), podpór budowlanych (metalowych), 
podpór ukośnych (metalowych), kontenerów budowlanych 
(metalowych), pojemników siatkowych (metalowych), ele-
mentów barier ochronnych (metalowych), stalowych ele-
mentów barier ochronnych, elementów barier drogowych 
(metalowych), stalowych elementów barier ochronnych, 
elementów barier mostowych (metalowych), stalowych 
elementów barier mostowych, elementów barier sztyw-
nych (metalowych), elementów bariero-poręczy (metalo-
wych), metalowych poręczy schodów, metalowych poręczy 
ochronnych, stalowych poręczy ochronnych, metalowych 
poręczy balkonów, metalowych balustrad balkonowych, me-
talowych poręczy klatek schodowych, metalowych poręczy 
ochronnych podjazdów dla osób niepełnosprawnych, meta-
lowych elementów rusztowań, stalowych elementów ruszto-
wań, metalowych systemów ogrodzeń obiektów przemysło-
wych, metalowych systemów ogrodzeniowych: segmentów, 
słupków, bram dwuskrzydłowych, metalowych segmentów 
ogrodzeniowych, metalowych palet do transportu, stalo-
wych palet do transportu, metalowych palet do transportu 
wyposażonych w pasy zabezpieczające, metalowych palet 
do transportu butli gazowych, metalowych palet do trans-
portu stojaków na beczki, aluminiowych materiałów budow-
lanych, aluminiowych konstrukcji budowlanych, metalowych 
podestów wiszących, metalowych ruchomych podestów 
wiszących, ruchomych podestów wiszących instalowanych 
czasowo (aluminiowych), ruchomych podestów wiszących 
do przeprowadzania inspekcji komory paleniskowej kotła 
(aluminiowych), ruchomych podestów wiszących do prze-
prowadzania napraw komory paleniskowej kotła (aluminio-
wych), szalunków budowlanych (metalowych), rusztowań 
budowlanych (metalowych), szalunków budowlanych (alu-
miniowych), rusztowań budowlanych (aluminiowych), meta-
lowych 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, spawanych, 
toczonych, frezowanych, akcesoriów aluminiowych: giętych, 
spawanych, toczonych, frezowanych, metalowych elemen-
tów maszyn, aluminiowych elementów maszyn, metalowych 

podzespołów maszyn, aluminiowych podzespołów maszyn, 
metalowych części turbin wiatrowych, metalowych turbin 
wiatrowych, aluminiowych części turbin wiatrowych, alumi-
niowych turbin wiatrowych, konstrukcji związanych z wykoń-
czeniem inwestycji budowlanych (metalowych), 40 spawanie 
stali, spawanie aluminium, walcowanie, walcowanie gwintów, 
walcowanie prętów, walcowanie rur okrągłych, obróbka me-
tali, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji 
przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów po-
wlekania proszkowego, usługi cynkowania ogniowego.

(210) 512176 (220) 2020 04 02
(731) STALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01, 03.07.19
(510), (511) 2 preparaty antykorozyjne, 6 metalowe mate-
riały budowlane, metalowe konstrukcje dla budownictwa 
i energetyki, metalowe konstrukcje budowlane, stalowe 
konstrukcje budowlane, palety metalowe, palety stalowe, 
pojemniki budowlane (metalowe), pojemniki stalowe, pły-
ty szalunkowe (metalowe), szalunki budowlane (metalowe), 
podpory budowlane (metalowe), podpory ukośne (meta-
lowe), kontenery budowlane (metalowe), pojemniki siatko-
we (metalowe), elementy barier ochronnych (metalowe), 
stalowe elementy barier ochronnych, elementy barier dro-
gowych (metalowe), stalowe elementy barier ochronnych, 
elementy barier mostowych (metalowe), stalowe elementy 
barier mostowych, elementy barier sztywnych (metalowe), 
elementy bariero-poręczy (metalowe), metalowe poręcze 
schodów, metalowe poręcze ochronne, stalowe poręcze 
ochronne, metalowe poręcze balkonów, metalowe balu-
strady balkonowe, metalowe poręcze klatek schodowych, 
metalowe poręcze ochronne podjazdów dla osób niepeł-
nosprawnych, metalowe elementy rusztowań, stalowe ele-
menty rusztowań, metalowe systemy ogrodzeń obiektów 
przemysłowych, metalowe systemy ogrodzeniowe: seg-
menty, słupki, bramy dwuskrzydłowe, metalowe segmenty 
ogrodzeniowe, metalowe palety do transportu, stalowe pa-
lety do transportu, metalowe palety do transportu wypo-
sażone w pasy zabezpieczające, metalowe palety do trans-
portu butli gazowych, metalowe palety do transportu sto-
jaków na beczki, aluminiowe materiały budowlane, alumi-
niowe konstrukcje budowlane, metalowe podesty wiszące, 
metalowe ruchome podesty wiszące, ruchome podesty wi-
szące instalowane czasowo (aluminiowe), ruchome podesty 
wiszące do przeprowadzania inspekcji komory paleniskowej 
kotła (aluminiowe), ruchome podesty wiszące do przepro-
wadzania napraw komory paleniskowej kotła (aluminiowe), 
szalunki budowlane (metalowe), rusztowania budowlane 
(metalowe), szalunki budowlane (aluminiowe), rusztowania 
budowlane (aluminiowe), metalowe elementy rusztowań 
roboczych, schody (metalowe), podesty (metalowe), alu-
miniowe elementy rusztowań roboczych, schody (alumi-
niowe), podesty (aluminiowe), podpory ukośne (metalowe), 
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podpory ukośne (aluminiowe), platformy metalowe, plat-
formy aluminiowe, konstrukcje związane z wykończeniem 
inwestycji budowlanych (metalowe), 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, on-line, import, eksport: preparatów 
antykorozyjnych, metalowych materiałów budowlanych, 
metalowych konstrukcji dla budownictwa i energetyki, 
metalowych konstrukcji budowlanych, stalowych konstruk-
cji budowlanych, metalowych wież telekomunikacyjnych, 
metalowych słupów telekomunikacyjnych, metalowych 
masztów telekomunikacyjnych, palet metalowych, palet 
stalowych, pojemników budowlanych (metalowych), po-
jemników stalowych, płyt szalunkowych (metalowych), sza-
lunków budowlanych (metalowych), podpór budowlanych 
(metalowych), 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, me-
talowych poręczy balkonów, metalowych balustrad balko-
nowych, metalowych poręczy klatek schodowych, metalo-
wych poręczy ochronnych podjazdów dla osób niepełno-
sprawnych, metalowych elementów rusztowań, stalowych 
elementów rusztowań, metalowych systemów ogrodzeń 
obiektów przemysłowych, metalowych systemów ogrodze-
niowych: segmentów, słupków, bram dwuskrzydłowych, 
metalowych segmentów ogrodzeniowych, metalowych 
palet do transportu, stalowych palet do transportu, metalo-
wych palet do transportu wyposażonych w pasy zabezpie-
czające, metalowych palet do transportu butli gazowych, 
metalowych palet do transportu stojaków na beczki, alu-
miniowych materiałów budowlanych, aluminiowych kon-
strukcji budowlanych, metalowych podestów wiszących, 
metalowych ruchomych podestów wiszących, ruchomych 
podestów wiszących instalowanych czasowo (aluminio-
wych), ruchomych podestów wiszących do przeprowadza-
nia inspekcji komory paleniskowej kotła (aluminiowych), 
ruchomych podestów wiszących do przeprowadzania na-
praw komory paleniskowej kotła (aluminiowych), szalunków 
budowlanych (metalowych), rusztowań budowlanych (me-
talowych), szalunków budowlanych (aluminiowych), ruszto-
wań budowlanych (aluminiowych), metalowych elementów 
rusztowań roboczych, schodów (metalowych), podestów 
(metalowych), aluminiowych elementów rusztowań robo-
czych, schodów (aluminiowych), podestów (aluminiowych), 
podpór ukośnych (metalowych), podpór ukośnych (alumi-
niowych), platform metalowych, platform aluminiowych, 
akcesoriów metalowych: giętych, spawanych, toczonych, 
frezowanych, akcesoriów aluminiowych: giętych, spawa-
nych, toczonych, frezowanych, metalowych elementów 
maszyn, aluminiowych elementów maszyn, metalowych 
podzespołów maszyn, aluminiowych podzespołów ma-
szyn, metalowych części turbin wiatrowych, metalowych 
turbin wiatrowych, aluminiowych części turbin wiatrowych, 
aluminiowych turbin wiatrowych, konstrukcji związanych 
z wykończeniem inwestycji budowlanych (metalowych), 
40 spawanie stali, spawanie aluminium, walcowanie, wal-
cowanie gwintów, walcowanie prętów, walcowanie rur okrą-
głych, obróbka metali, obróbka części metalowych w celu za-
pobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowe-
go i procesów powlekania proszkowego, usługi cynkowania 
ogniowego.

(210) 512215 (220) 2020 04 03
(731) SĘPIOŁ ŁUKASZ SMART IMPORT, Maków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEL SANTO

(531) 26.01.01, 26.01.08, 26.02.05, 26.04.01, 26.04.06, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 18 bagaże podróżne, walizy, torby podróżne, 
torby, portfele, 25 paski skórzane (odzież), rękawiczki skórza-
ne, rękawiczki.

(210) 512436 (220) 2020 04 09
(731) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) canabi pharm

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 ziołowe produkty do badań naukowych, 
3 kadzidełka, kadzidła, ziołowe produkty do kosmetologii, 
5 ziołowe produkty do aromaterapii do celów medycznych, 
31 kwiaty suszone do dekoracji, ziołowe produkty do deko-
racji, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za po-
średnictwem Internetu: kadzidełek, kadzideł, kwiatów suszo-
nych do dekoracji, ziołowych produktów do: aromaterapii, 
badań naukowych, dekoracji, kosmetologii.

(210) 512438 (220) 2020 04 09
(731) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 ziołowe produkty do badań naukowych, 
3 kadzidełka, kadzidła, ziołowe produkty do kosmetologii, 
5 ziołowe produkty do aromaterapii do celów medycznych, 
31 kwiaty suszone do dekoracji, ziołowe produkty do deko-
racji, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za po-
średnictwem Internetu : kadzidełek, kadzideł, kwiatów suszo-
nych do dekoracji, ziołowych produktów do : aromaterapii, 
badań naukowych, dekoracji, kosmetologii.
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(210) 512537 (220) 2020 04 15
(731) KUŁAKOWSKA JOANNA EFANSHOP.COM, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eFanshop

(531) 24.17.02, 26.04.02, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież sportowa, artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki 
[odzież], szaliki rurkowe (kominy) na szyję, funkcjonalne ko-
szulki termoaktywne, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatka-
rzy, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki do gry w rug-
by, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne 
bez rękawów, koszulki piłkarskie, koszulki polo z dzianiny, 
koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania 
sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki 
bez rękawów, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z dzianiny 
typu pique, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadru-
kami, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bluzy 
sportowe, bluzy polarowe, bluzy dresowe, bluzki z krótkimi 
rękawami, kurtki bluzy, czapki baseballowe, czapki bejsbo-
lówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapecz-
ki sportowe, czapki jako nakrycia głowy, czapki narciarskie, 
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki [nakrycia głowy], 
czapki z daszkiem, czapki z pomponem.

(210) 513098 (220) 2020 05 01
(731) E-PROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EE E-PROM AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów 
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem 
przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing 
internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
marketing towarów i usług na rzecz innych, dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interneto-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, promocja towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interne-
towych, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, 

audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji, badania mar-
ketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywa-
nia cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie za-
mówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, opinie, sonda-
że, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej 
przemysłowej lub handlowej, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, public relations, agencje public relations, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, rynko-
we badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
promocja dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, usługi w zakresie tworzenia marki, testowanie 
marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w za-
kresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, usługi 
w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korpo-
racyjnej i tożsamości marki, analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
42 usługi graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie 
graficzne ilustracji, usługi projektów graficznych, usługi pro-
jektowania grafiki komputerowej, projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych, usługi w zakresie grafiki kompute-
rowej, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, usługi 
projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
renderowanie grafiki komputerowej jako obróbka cyfrowa 
obrazów, usługi projektowe w zakresie opracowań graficz-
nych, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, 
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, 
projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamo-
ści firm, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW w Internecie, badania w dziedzinie mediów spo-
łecznościowych.

(210) 513309 (220) 2020 05 12
(731) ROSIAK MATEUSZ, Puszcza Mariańska
(540) (znak słowny)
(540) Donium
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej - do-
nice z ceramiki, włókien ceramicznych, włókna szklanego, 
metalu, stali nierdzewnej, terakoty, tworzyw sztucznych, be-
tonu, imitacji betonu.

(210) 513743 (220) 2020 05 20
(731) FUNDACJA KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MONTESSORI OPEN SPACE
(510), (511) 41 edukacja, szkoły jako edukacja, edukacja jako 
nauczanie, usługi szkół.
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(210) 513744 (220) 2020 05 20
(731) FUNDACJA KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONTESSORI mountain schools

(531) 07.11.25, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, szkoły jako edukacja, edukacja jako 
nauczanie, usługi szkół.

(210) 513904 (220) 2020 05 25
(731) CZĄSTKIEWICZ LUCYNA, CZĄSTKIEWICZ MARIUSZ 

EDEN SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moj@ GSM

(531) 24.17.17, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii ko-
mórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, 
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii 
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania 
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informa-
cji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, 
programy gier komputerowych, programy komputerowe 
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, 
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy-
świetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, e-booki, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wy-
gaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy 
kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone 
z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla 
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, 
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, 
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach 
CD - ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekło-
krystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu 

komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do po-
brania, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na rekla-
my, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów re-
klamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych również 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, po-
średnictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Inter-
netu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisem-
nych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci 
telefonicznych Internetu, dostarczanie pakietów informacji, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospo-
darczej i handlowej, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: 
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu z a po-
mocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem sieci-telefonii komórkowej 
I telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne sper-
sonalizowane - w zakresie dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz-
nymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania 
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, 
cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych 
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pi-
semnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, 
Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablo-
wa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie 
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, 
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadca-
sting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach te-
lekomunikacji do filmów i programów wideo dostarczanych 
za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakre-
sie nadawania programów telewizyjnych świadczone on-
-line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, 
transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i spor-
towych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego ka-
blowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego 
łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów 
i inteligentnej automatycznej selekcji programów, które mają 
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interneto-
wej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie do-



Nr  ZT52/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

stępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyj-
nego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie 
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów ob-
razów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodo-
wania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek 
z wyżej wymienionych usług, 41 publikacja elektroniczna 
on-line.

(210) 514088 (220) 2020 05 28
(731) SPÓŁKA SPORTOWA HUTNIK WARSZAWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duma Bielan HUTNIK 1957

(531) 03.01.08, 21.03.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalo-
gi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, afisze, plaka-
ty, nalepki, naklejki, ulotki, foldery, informatory, papier, tektu-
ra, materiały introligatorskie, fotografie, materiały szkolenio-
we i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, flagi papierowe, 
chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, 24 tekstylia 
i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, ręczniki, 
koce, pledy, bielizna pościelowa, flagi tekstylne, chorągiewki 
tekstylne, proporczyki tekstylne, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wy-
mienionych towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo - ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, 
breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządze-
nia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia 
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papie-
rowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmucha-
ne i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka, 
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, 
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt 
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, orga-
nizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery, pa-
rasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki 
pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, 
portmonetki, postery, radioodbiorniki, ręczniki, sakwy rowe-
rowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla 
personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, 
torciki, trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary 
ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi 
znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefo-
nów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządze-
nia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby 
skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, 
głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod 

myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria 
do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania 
dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficz-
ne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry 
komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki sa-
mochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, 
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria 
dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe, 
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo, 
usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń 
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów w celach reklamo-
wych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie 
w działalności handlowej, w tym doradztwo, administro-
wanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalno-
ściowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promo-
cyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii 
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie in-
formacji handlowej z baz danych osobom trzecim, prenu-
merata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów 
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie 
usług aukcyjnych w formie promocji, usługi charytatywne, 
mianowicie propagowanie świadomości społecznej w za-
kresie działalności charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, 
społecznej oraz na rzecz społeczności lokalnej i działalności 
humanitarnej, usługi zarządzania zawiązanego ze sportem, 
41 usługi trenerskie w zakresie różnych dyscyplin sporto-
wych, szkoły i szkolenie w dziedzinie różnych dyscyplin 
sportowych, organizacja i prowadzenie edukacji i szkoleń 
w dziedzinie różnych dyscyplin sportowych, organizacja, 
prowadzenie i udostępnianie kursów instruktażowych, orga-
nizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, zarządzanie 
imprezami na rzecz klubów sportowych, usługi w zakresie 
rozrywki związanej z różnymi dyscyplinami sportowymi, 
kultura fizyczna, usługi w zakresie treningów fitness, udo-
stępnianie szkoleń praktycznych i pokazów, udostępnianie 
obiektów rekreacyjnych, sportowych, usługi w zakresie in-
formacji dotyczących rozrywki, szkoleń, rekreacji, sportu do-
starczanych przez sieci komputerowe i przez telefon, usługi 
ośrodków sportowych i wczasowych (w postaci rozrywki), 
wynajmowanie stadionów, organizowanie i prowadzenie ce-
remonii przyznawania nagród, wypożyczanie sprzętu spor-
towego, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia, 
usługi klubów fitness, usługi klubów piłkarskich, udostępnia-
nie informacji dotyczących różnych dyscyplin sportowych, 
usługi w zakresie rozrywki związanej z piłką nożną, prowa-
dzenie fanklubów, usługi informacyjne i/lub edukacyjne 
dotyczące klubu sportowego, usługi instruktażowe i eduka-
cyjne, usługi w zakresie szkoleń finansowanych ze środków 
rządowych i półrządowych, usługi rezerwacji sprzedaży 
biletów na imprezy sportowe, rozrywkowe, kulturalne i edu-
kacyjne, usługi edukacyjne i rozrywkowe świadczone za po-
średnictwem radia, telewizji, telefonii, internetu i baz danych 
on-line, produkcja filmów, nagrań dźwiękowych na różnych 
nośnikach, produkcja audycji telewizyjnych i radiowych, pro-
dukcja imprez sportowych dla telewizji i radia, publikowanie 
czasopism, książek, tekstów i druków, publikowanie drogą 
elektroniczną, użytkowanie publikacji elektronicznych on-line 
(nieaktualizowanych), udostępnianie programów telewizyj-
nych, programów radiowych, filmów, treści audio i/lub wizu-
alnych i gier on-line (niepobieralne), organizowanie, obsługa 
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, 
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie 
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konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, fe-
stynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmo-
wych, kształcenie praktyczne (pokazy), przygotowywanie, 
organizacja i prowadzenie warsztatów, seminariów, zjazdów, 
imprez i wystaw, przygotowanie, organizacja i prowadzenie 
obozów sportowych, kolonii, przygotowywanie, organizacja 
i przeprowadzanie gier, konkursów i zawodów, organizacja 
występów gościnnych (rozrywka), usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wy-
mienionych usług.

(210) 514272 (220) 2020 06 02
(731) CHMIEL MICHAŁ OGBET CHMIEL, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) OGBET
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe 
materiały budowlane, przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, materiały metalowe do budowy torów kolejowych, 
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby meta-
lowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali 
nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy, bramy me-
talowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmen-
towe roletowe i unoszone, drzwi i okna metalowe, skrzydła 
drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy 
do drzwi, bram i okien, zamki metalowe (nieelektryczne), 
okładziny budowlane (metalowe), boazerie metalowe, pro-
wadnice dla segmentów bram metalowe, rolki jezdne me-
talowe, metalowe osie przegubu, sprężyny z metalu, meta-
lowe panele do bram segmentowych i roletowych, w tym 
wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki 
i przęsła ogrodzeniowe, furtki metalowe, metalowe bramy 
do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budow-
lane konstrukcje metalowe, w tym szkielety ramowe, wiaty 
i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, 
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne nieme-
talowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, 
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
belki niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, 
belki stropowe niemetalowe, bramy niemetalowe, bruki od-
blaskowe, bloczki fundamentowe niemetalowe, bloczki dro-
gowe niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, budynki 
niemetalowe, cegły, cement, dachówki niemetalowe, dro-
gowe płyty niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, fundamenty pod 
słupy elektroenergetyczne, gips, glina, gzymsy niemetalo-
we, kamień budowlany, kolejowe podkłady niemetalowe, 
kominy i trzony kominowe niemetalowe, kostka brukowa 
niemetalowa, kraty i kratownice niemetalowe, konstrukcje 
budowlane niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, mar-
mur, maszty (słupy) niemetalowe, maszty i słupy niemetalo-
we dla linii elektroenergetycznych, mozaiki dla budownic-
twa niemetalowe, nadproża niemetalowe, ochronne bariery 
drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane 
niemetalowe, okiennice niemetalowe, ogrodzenia niemeta-
lowe, okienne ramy niemetalowe, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, okna niemetalowe, palisady niemetalowe, 
pokrywy włazowe niemetalowe, płyty cementowe, płyty 
drogowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, profi-
le- kształtowniki niemetalowe dla budownictwa, pustaki 
betonowe, schody niemetalowe, szkło budowlane, wapno, 
wyroby kamieniarskie, zaprawy budowlane, żwir budowlany, 
mozaikowe kształtki brukarskie, płyty ażurowe i pełne beto-
nowe, palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, 
betonowe elementy budowlane, płyty chodnikowe, płyty 
o strukturze kamienia w technologii wet-cast, płyty z kamie-

nia sztucznego, płyty i bloki kamienne, kamień budowlany, 
korytka ściekowe betonowe, elementy betonowe murów 
oporowych, niemetalowe kształtki systemów odwodnienio-
wych zawarte w tej klasie, kształtki brukarskie i konstrukcyjne 
z betonu szlachetnego i/lub z kamienia szlachetnego, tera-
kota, granit i wyroby z granitu, kształtki odwodnieniowe dla 
podłoży z kostki brukarskiej, betonowa kostka brukowa, pły-
ty i bloki z piaskowca, piaskowiec dla budownictwa, drob-
nowymiarowe elementy ścienne keramzytowo-betonowe, 
niemetalowe prefabrykowane modułowe elementy budow-
lane, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, admini-
strowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmują-
cych: budowlane materiały niemetalowe, belki niemetalowe, 
beton, betonowe elementy budowlane, belki stropowe nie-
metalowe, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, bloczki 
fundamentowe niemetalowe, bloczki drogowe niemeta-
lowe, budowlane płyty niemetalowe, budynki niemetalo-
we, cegły, cement, dachówki niemetalowe, drogowe płyty 
niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy wykończe-
niowe budowlane niemetalowe, fundamenty pod słupy 
elektroenergetyczne, gips, glina, gzymsy niemetalowe, ka-
mień budowlany, kolejowe podkłady niemetalowe, kominy 
i trzony kominowe niemetalowe, kostka brukowa niemetalo-
wa, kraty i kratownice niemetalowe, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, marmur, maszty 
(słupy) niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe dla linii 
elektroenergetycznych, mozaiki dla budownictwa nieme-
talowe, nadproża niemetalowe, ochronne bariery drogowe 
niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalo-
we, okiennice niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okien-
ne ramy niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budow-
nictwa, okna niemetalowe, palisady niemetalowe, pokrywy 
włazowe niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, profile- kształ-
towniki niemetalowe dla budownictwa, pustaki betonowe, 
schody niemetalowe, szkło budowlane, terakota, wapno, 
wyroby kamieniarskie, zaprawy budowlane, żwir budowlany, 
reklama, reklama radiowa, telewizyjna i w prasie oraz na stro-
nach internetowych towarów obejmujących budowlane 
materiały niemetalowe, belki niemetalowe, beton, betono-
we elementy budowlane, belki stropowe niemetalowe, bra-
my niemetalowe, bruki odblaskowe, bloczki fundamentowe 
niemetalowe, bloczki drogowe niemetalowe, budowlane 
płyty niemetalowe, budynki niemetalowe, cegły, cement, 
dachówki niemetalowe, drogowe płyty niemetalowe, dźwi-
gary niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane 
niemetalowe, fundamenty pod słupy elektroenergetyczne, 
gips, glina, gzymsy niemetalowe, kamień budowlany, kole-
jowe podkłady niemetalowe, kominy i trzony kominowe nie-
metalowe, kostka brukowa niemetalowa, kraty i kratownice 
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, kształ-
towniki niemetalowe, marmur, maszty (słupy) niemetalowe, 
maszty i słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, 
mozaiki dla budownictwa niemetalowe, nadproża niemeta-
lowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, ogniotrwałe 
materiały budowlane niemetalowe, okiennice niemetalo-
we, ogrodzenia niemetalowe, okienne ramy niemetalowe, 
okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalo-
we, palisady niemetalowe, pokrywy włazowe niemetalowe, 
płyty cementowe, płyty drogowe, pokrycia niemetalowe 
dla budownictwa, profile- kształtowniki niemetalowe dla 
budownictwa, pustaki betonowe, schody niemetalowe, 
szkło budowlane, terakota, wapno, wyroby kamieniarskie, 
zaprawy budowlane, żwir budowlany, reklama w tym: rekla-
ma radiowa, telewizyjna i w prasie oraz na stronach interne-
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towych usług obejmujących: badania techniczne, inżynierię 
techniczną, opracowywanie projektów technicznych pre-
fabrykowanych elementów budowlanych, kontrolę jakości, 
testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, prezen-
tacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, 37 usługi budow-
lane, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi instalacyjne, w tym 
instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn.

(210) 514466 (220) 2020 06 05
(731) SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA, 

Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTI-SEPT

(531) 24.01.01, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do czyszczenia i odświe-
żania, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do prania, chusteczki 
nasączone preparatami czyszczącymi, 5 preparaty i artyku-
ły higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze.

(210) 514719 (220) 2020 06 15
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.05.99
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, preparaty pobudzające apetyt, syropy 
do użytku farmaceutycznego, leki ziołowe, lecznicze wyciągi 
ziołowe do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, 
produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów 
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, syropów, pastylek, 
aerozoli, płynów, lecznicze dodatki do żywności, dodatki 
do żywności do celów niemedycznych, dietetyczne dodatki 
do żywności.

(210) 515426 (220) 2020 07 01
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wino Chefa

(531) 11.03.01, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w postaci win, win gro-
nowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smako-
wych i aromatyzowanych, win musujących, 35 reklama, usłu-
gi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług 
za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie 
treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizo-
wanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, 
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakre-
sie napojów alkoholowych w postaci win, win gronowych, 
win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych 
i aromatyzowanych, win musujących, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich napojów alkoholowych w postaci win, win 
gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win 
smakowych i aromatyzowanych, win musujących, napojów 
bezalkoholowych, butelek i pojemników ze szkła i tworzyw 
sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek, po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hur-
towni lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośred-
nictwem systemu telezakupów albo na stronie internetowej 
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając 
środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozprowa-
dzanie próbek dla celów reklamowych, 41 organizacja konfe-
rencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, forów edukacyjnych, 
działalność edukacyjna i działalność informacyjna w zakre-
sie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz informacja 
o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, 
w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej konsumpcji 
alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe.

(210) 515441 (220) 2020 07 01
(731) EP RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia towarów 
w celu ich sprzedaży i umożliwienia ich swobodnego wy-
boru, towarów takich jak: artykuły gospodarstwa domo-
wego, czajniki, lodówki, zastawy stołowe, sztućce, garnki, 
noże, krzesła, stoliki, sofy, odzież, obuwie, torby, torebki, 
prasa, książki, kwiaty, artykuły spożywcze, lody, słodycze, 
gumy do żucia, dropsy, batony, bakalie, zapakowane prze-
kąski, produkty mleczne, sery, wędliny, mięsa, ciasta, ciast-
ka, czekoladki, pieczywo, kawa, herbata, alkohol, produkty 
tytoniowe, papierosy, artykuły higieniczno-sanitarne, chus-
teczki higieniczne, proszki do prania, płyny do mycia, szam-
pony, perfumy, kosmetyki, zabawki, artykuły papiernicze 
i piśmiennicze, bilety komunikacyjne, kupony konkursowe, 
kupony loteryjne, karty lojalnościowe, parafarmaceutyki, 
galanteria skórzana, wyroby jubilerskie, telefony, akcesoria 
telefoniczne, telefoniczne zestawy startowe, komputery, 
drukarki, tablety, zegarki, zegarki elektroniczne, lampy, la-
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tarki, lornetki, teleskopy, płyty CD, płyty DVD, płyty Blu-Ray, 
ozdoby, ornamenty, dzieła sztuki, malowidła, obrazy, repro-
dukcje, rzeźby, przedmioty kolekcjonerskie, dywany, wykła-
dziny, świeczki, pościel, poduszki, koce, ręczniki, doniczki, 
okulary, oprawki do okularów, soczewki, szkła kontaktowe, 
usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w skle-
pach, dekoracja wystaw sklepowych, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, badania opinii publicznej, analizy i badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, marketing, public relations, reklama, reklama 
bilbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na re-
klamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktu-
alnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyj-
ne, prasowe radiowe, telewizyjne, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi 
programów promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, usługi sekre-
tarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przygoto-
wywanie list płac, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, księgowość, wywiad gospodarczy, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszkaniowe, 
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, 
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, admini-
strowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, likwidacja finansowa przedsiębiorstw, 
inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsoro-
wanie finansowe, agencje ściągania należności, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 
apartamentów, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 37 budownic-
two, budowa pawilonów i sklepów, budowa i naprawy ma-
gazynów, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, 
czyszczenie budynków wewnątrz i na zewnątrz, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, izolowanie bu-
dynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie drzwi 
i okien, układanie nawierzchni drogowych, kamieniarstwo, 
instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, 
alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 39 wynaj-
mowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie 
garaży, parkingów, miejsc parkingowych, 43 prowadzenie 
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów prze-
kąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, 
bufetów, stołówek, usługi gastronomiczne i cateringowe, 
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie 
na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, organizowanie przyjęć 
okolicznościowych, wynajmowanie sal na eventy, imprezy, 
posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, 
prowadzenie sieci punktów gastronomicznych na zasadzie 
franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. 
usługach, w tym prezentowana w Internecie, 44 usługi sa-
lonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów kosmetycz-
nych, masaż, manicure, pedicure, fryzjerstwo, kosmetyka, 
aromaterapia.

(210) 515609 (220) 2020 07 06
(731) ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIĄTCZYŃSKI PAWEŁ 

RESTAURANT WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEERFOOD WEEK SMAKI ŁĄCZĄ SIĘ PRZY STOLE!

(531) 11.01.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35  badania biznesowe, badania rynkowe, ba-
dania opinii publicznej, usługi zbieranie opinii - sondaże, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, outsourcing - doradztwo handlowe, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w handlu żywnością i napojami, usługi sprze-
daży żywności i napojów, organizacja promocji przy użyciu 
mediów audiowizualnych, świadczenie doradczych usług 
marketingowych dla producentów, usługi doradcze doty-
czące reklamy, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprze-
dażą, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie in-
formacji handlowych konsumentom, dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, organizowanie pre-
zentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem 
i sprzedażą produktów, organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi- handel, organizowanie zakupu 
towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów, reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie 
usług tych dostawców, skomputeryzowane usługi w zakre-
sie składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamó-
wienia towarów, świadczenie usług porównania cen on-line, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, usługi agencji zakupu, usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, usługi konsultacyjne w za-
kresie nabywania towarów i usług, usługi w zakresie kupna, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich - zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie 
składania zamówień dla osób trzecich, usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień 
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
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nos oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień  
on-line, usługi zarządzania sprzedażą, zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe - zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień 
zakupowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy on-line, 41 doradztwo w zakresie orga-
nizacji zawodów kulinarnych, administrowanie, organizacja 
konkursów, administrowanie, organizacja zawodów, organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie konkursów w celach kultural-
nych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie wykładów, prowadzenie konkursów w Internecie, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, 
usługi w zakresie konferencji, doradztwo w zakresie plano-
wania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, organizowanie balów, organizowanie i przepro-
wadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywko-
wych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], 
43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradz-
two kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, 
herbaciarnie, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy 
firmowe, informacja o usługach restauracyjnych, informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi - snack-
-bary, kafeterie - bufety, kontraktowe usługi w zakresie żyw-
ności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i na-
pojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć we-
selnych w zakresie żywności i napojów, organizowanie po-
siłków w hotelach, udostępnianie opinii na temat restauracji, 
udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji 
w zakresie barów, usługi mobilnych restauracji, usługi obiek-
tów gościnnych - posiłki i napoje, usługi ogródków piwnych, 
usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kola-
cyjnego, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, usługi świadczone przez bary bistro, zapewnianie po-
mieszczeń na uroczystości, piwiarnie.

(210) 515619 (220) 2020 07 06
(731) VOLVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Volvetia
(510), (511) 39 dystrybucja za pomocą kabli energii elek-
trycznej.

(210) 515693 (220) 2020 07 07
(731) PIETRZAK GRZEGORZ F.U.H. PLOMBIER, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) PLOMBIER
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych komin-
ków, pieców, kotłów grzewczych, elementów instalacji oraz 
urządzeń klimatyzacyjnych, elementów instalacji oraz urzą-

dzeń wentylacyjnych, elementów instalacji oraz urządzeń 
gazowych, elementów instalacji oraz urządzeń grzewczych, 
elementów instalacji i urządzeń hydrauliki wodno-kanalizacyj-
nej, elementów instalacji oraz urządzeń sanitarnych, elemen-
tów instalacji i urządzeń centralnego odkurzania, urządzeń 
do ogrzewania wodnego, urządzeń do ogrzewania podłogo-
wego, pomp ciepła, aparatury do podgrzewania wody, ter-
micznych kolektorów słonecznych, armatury bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatury do regu-
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wod-
nych lub gazowych, ciśnieniowych zbiorników wody, reklamy 
radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 37 montaż, 
czyszczenie i naprawa instalacji oraz urządzeń klimatyzacyj-
nych, montaż, czyszczenie i naprawa instalacji oraz urządzeń 
wentylacyjnych, montaż, konserwacja i naprawa instalacji oraz 
urządzeń sanitarnych, montaż, czyszczenie i naprawa instalacji 
oraz urządzeń gazowych, montaż, czyszczenie i naprawa in-
stalacji oraz urządzeń grzewczych, montaż, konserwacja i na-
prawa instalacji i urządzeń elektrycznych, usługi hydrauliczne, 
usługi elektryków, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
montaż, czyszczenie i naprawa kominków, instalowanie i na-
prawa pieców i kotłowni, nadzór budowlany.

(210) 515756 (220) 2020 07 08
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 28.03.99
(510), (511) 18 odzież skórzana, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 reklama.

(210) 515918 (220) 2020 07 11
(731) EDGEAUTOSTYLING LTD, Rotherham, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT PA ARMOUR
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(531) 25.01.25, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 18 etui na klucze, etui na klucze wykonane 
ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, futerały w posta-
ci etui na klucze, etui do kart kredytowych, etui, futerały 
na dokumenty, etui na banknoty, etui na karty kredytowe 
(portfele), etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui 
na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], 
etui na karty [wyroby skórzane], etui na karty kredytowe, 
etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, 
etui na wizytówki w postaci portfeli, futerały na przybory 
do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały przeno-
śne na dokumenty, małe torby dla mężczyzn, małe torebki 
kopertówki, małe plecaki, małe portmonetki, małe damskie 
torebki bez rączki, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry 
podróżne, plecaki, plecaki [małe], plecaki sportowe, plecaki 
wycieczkowe, pojemniki na monety, pojemniki na wizytów-
ki, portfele, pokrowce na klucze, portfele na karty, portfele 
do przypinania na pasku, portfele damskie nie z metali szla-
chetnych, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wi-
zytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele 
nie z metali szlachetnych, portfele skórzane, portfele wraz 
z etui na karty, portfele z metali szlachetnych, portfele z prze-
gródkami na karty, portmonetki do noszenia na nadgarstku, 
portmonetki, portmonetki na drobne z metali szlachetnych, 
portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, portmo-
netki (nie z metali szlachetnych), portmonetki niewykonane 
z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki 
wielofunkcyjne, portmonetki (wyroby ze skóry), portmo-
netki z metali szlachetnych, portmonetki z siatki oczkowej, 
przywieszki do bagażu, sakiewki na klucze, sakiewki do prze-
chowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy 
osobistych, sakiewki ściągane na sznurek, sakiewki skórzane, 
sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, 
skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty kre-
dytowe, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty 
kredytowe, skórzane torebki, stylowe torebki, torby na ramię, 
torby płócienne, torby plażowe, torby sportowe, torby uni-
wersalne, torby wykonane ze skóry, torebki, torebki damskie, 
torebki do ręki, torebki do przewieszania przez ramię, torebki 
do noszenia przy pasku, torby ze sztucznego futra, torebki 
męskie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki na biodra [ner-
ki], torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, 
torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki-pa-
ski, torebki wykonane ze skóry, torebki wykonane z imitacji 
skóry, torebki-worki, torebki wieczorowe, torebki typu hobo, 
torebki, portmonetki i portfele, torebki-paski na biodra, tor-
nistry szkolne, woreczki filcowe, woreczki na amulety (oma-
mori-ire), worki, sakiewki, worki podróżne, worki marynarskie 
na podróż, worki marynarskie.

(210) 515976 (220) 2020 07 14
(731) STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO-SPORTOWE 

SZANSA-START GDAŃSK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAUSZ

(531) 26.11.12, 05.03.13, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie 
posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania w ho-
telach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja zakwa-
terowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelo-
wego, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, 
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hoteli 
i moteli, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejo-
wanych klientów, usługi restauracji hotelowych, usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele, zapewnianie zakwate-
rowania w hotelach.

(210) 516177 (220) 2020 07 17
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Świeże z ALDI
(510), (511) 16 materiały drukowane, zwłaszcza ulotki, bro-
szury, periodyki, torby papierowe, plastikowe torby i rekla-
mówki, długopisy, kalendarze, materiały reklamowe i pro-
mocyjne, 18 torby materiałowe, 25 nakrycia głowy, odzież, 
26 smycze (paski) do noszenia, 35 usługi w zakresie sprzeda-
ży: nabiału, świeżego mięsa, ryb, warzyw i owoców, produk-
tów convenience, soków, pieczywa, wędlin i kiełbas, serów, 
reklama, 41 publikacja materiałów drukowanych, zwłaszcza 
ulotek, broszur, materiałów reklamowych, publikacja perio-
dyków, w tym publikacja elektroniczna on-line.

(210) 516249 (220) 2020 07 21
(731) ROYAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROYAL MEDIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL INVESTMENT Apartamenty i mieszkania

(531) 24.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, do-
radztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, gromadzenie infor-
macji handlowych, opracowywanie informacji gospodar-
czych, usługi w zakresie wyszukiwania danych, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro-
spektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowa-
nych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie im-
prez w celach handlowych i reklamowych, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw dla 
biznesu lub handlu, prowadzenie pokazów handlowych, 
pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentacje to-
warów i usług, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi 
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sprzedaży detalicznej i hurtowej, analiza marketingowa nie-
ruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, sprzedaż 
aukcyjna nieruchomości, zarządzanie mieszkaniami, usługi 
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, doradz-
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą 
nieruchomości, prezentowanie w mediach i w Internecie 
nieruchomości dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży nieruchomości dla osób trzecich, sprzedaż miesz-
kań, apartamentów, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, organizowanie i przeprowadza-
nie aukcji za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednic-
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, udostępnianie informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem 
Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu da-
nych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem In-
ternetu, usługi handlowe on-line, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebujący-
mi finansowania, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo-
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą (usługi doradcze w -), zarządzanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami gospo-
darczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie sprzeda-
żą i bazą klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nie-
ruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub 
wynajmie gruntu, agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
mi, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem 
komputerowych baz danych, pośrednictwo inwestycyjne, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w usłu-
gach finansowych, pośrednictwo w usługach doradczych 
w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie instru-
mentów finansowych, pośrednictwo w zakresie kredytów 
hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie 
inwestycji finansowych, udzielanie kredytów hipotecznych 
i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji lub pośred-
nictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji pośred-
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencyjne 
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi 

doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
domu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem In-
ternetu i za pomocą telefonu, usługi pośrednictwa finanso-
wego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trze-
cich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieru-
chomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośred-
nictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne 
instytucje finansowe, zarządzanie finansowe za pośrednic-
twem Internetu, finansowanie inwestycji budowlanych, or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowla-
nych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa 
budynków, dzierżawa domów, dzierżawa lub wynajem bu-
dynków, pobieranie czynszów, agencje pobierania czyn-
szów, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], 
agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje nieruchomo-
ści, agencje ubezpieczeniowe, usługi agencji nieruchomo-
ści dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agen-
cji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-
najmu budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyj-
nych nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, 
wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, 
wyceny i analizy finansowe, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości], wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], wynajmowanie powierzchni w centrach han-
dlowych, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem 
lokali na cele biurowe, wynajem nieruchomości, wynajem 
pomieszczeń handlowych, wynajem mieszkań i pomiesz-
czeń biurowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecz-
nych, dostarczanie informacji o kredytach, finansowanie 
kredytów, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo fi-
nansowe związane z usługami kredytowymi, finansowe za-
rządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, planowa-
nie i zarządzanie finansowe, usługi w zakresie nieruchomo-
ści związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieru-
chomy, wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządza-
nie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie finansami, 
zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie budynkami, za-
rządzanie domami, zarządzanie finansowe dotyczące inwe-
stycji, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, za-
rządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie 
gruntami, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie informacją 
finansową i usługi analityczne, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządza-
nie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami, zarządzanie powiernicze inwestycjami, za-
rządzanie ryzykiem finansowym, doradztwo w sprawach fi-
nansowych, inwestycje finansowe, inwestycje majątkowe 
[nieruchomości], usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, administrowanie 
inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakre-
sie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami 
w zakresie hipoteki, usługi doradztwa inwestycyjnego doty-
czące nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w za-
kresie nieruchomości, 37 przekształcenie obiektów bizneso-
wych, budowa obiektów sportowych, wypoczynkowych 
i rolnych, budowa obiektów medycznych, budowa obiek-
tów publicznych, budowa obiektów do celów sportowych 
i rekreacyjnych, budownictwo, budownictwo komercyjne, 
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, 
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa nierucho-
mości [budownictwo], burzenie konstrukcji, usługi rozbiór-
kowe, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, 
wznoszenie zakładów produkcyjnych, budowa budynków 
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produkcyjnych i przemysłowych, konsultacje budowlane, 
usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budow-
lanego, nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania 
budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór 
nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, zarządzanie projek-
tem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie konstruowania budynków, 42 usługi projektowa-
nia, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związa-
ne z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników 
dźwięku i obrazu, planowanie i projektowanie pomieszczeń 
do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osie-
dli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie] restauracji, 
planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, 
planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projek-
towanie] klubów, planowanie [projektowanie] biur, plano-
wanie [projektowanie] budynków, planowanie przestrzenne 
[projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczą-
ce projektowania wnętrz, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie 
budynków, projektowanie centrów handlowych, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie domów, projekto-
wanie hoteli, projektowanie obiektów biznesowych, projek-
towanie obiektów sportowych, projektowanie przestrzeni 
biurowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowa-
nie wystroju wnętrz sklepów, projekty architektoniczne 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, świadczenie usług 
w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków komercyjnych, usługi doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakre-
sie projektowania, usługi doradcze związane z projektowa-
niem budynków, usługi inżynieryjne w zakresie projektowa-
nia konstrukcji, usługi konsultacyjne w zakresie projektowa-
nia, usługi projektowania architektonicznego, usługi projek-
towania obiektów biznesowych, usługi projektowania w za-
kresie umeblowania, usługi projektowania w zakresie restau-
racji, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projek-
towe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projek-
towe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie archi-
tektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projekto-
wania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projek-
towania wyposażenia sklepów, usługi w zakresie projekto-
wania budynków, usługi w zakresie projektowania wnętrz 
sklepów, doradztwo w zakresie projektów architektonicz-
nych i budowlanych, usługi w zakresie inżynierii budowlanej.

(210) 516304 (220) 2020 07 22
(731) SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Janikowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJSTER PLUS

(531) 02.01.01, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, drewno i sztuczne drewno, płyty budowlane 
niemetalowe, boazeria niemetalowa, systemy dociepleń, 
szkło budowlane, izolacyjne, okienne, gips, zaprawy klejo-
we, tynki, wypełniacze szczelin, materiały do spoinowania 
i szpachlowania, masy wyrównujące i szpachlowe, cegły, 
bloczki betonowe, dachówki niemetalowe, rynny nieme-
talowe, sufity niemetalowe, kamień, skała, glina i minera-
ły, gotowe kamienie brukowe, smoła, pak, bitumy i asfalt, 
osłony pancerne, niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i mar-
mur, zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży następują-
cych towarów: metalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony 
okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone 
będące półproduktami, metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, drobne wyroby metalowe, 
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, barwniki, 
koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszcza-
cze do powłok oraz barwników i tuszów, powłoki, żywice 
naturalne, farby, lakiery i pokosty, preparaty do konser-
wacji i zabezpieczania, środki ścierne i polerskie, prepa-
raty do czyszczenia i odświeżania, smary, przemysłowe 
tłuszcze, woski i płyny, mieszaniny pochłaniające kurz, 
drewno stosowane jako materiał opałowy, świece i kno-
ty do oświetlenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą-
dy do obróbki materiałów - budowlane oraz do naprawy 
i konserwacji, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osło-
ny okienne, niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, drewno i sztuczne drewno, płyty budowlane, 
boazeria, systemy dociepleń, szkło budowlane oraz izola-
cyjne i okienne, gips, zaprawy klejowe, tynki, wypełnia-
cze szczelin, materiały do spoinowania i szpachlowania, 
masy wyrównujące i szpachlowe, cegły, bloczki betono-
we, dachówki, rynny, sufity, kamień, skała, glina i mine-
rały, gotowe kamienie brukowe, smoła, pak, bitumy i as-
falt, osłony pancerne, statuetki i dzieła sztuki wykonane 
z kamienia oraz betonu i marmuru, stolarka budowlana, 
wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, mate-
riały izolacyjne i wypełniające oraz uszczelniające, chemia 
budowlana, materiały podłogowe, materiały do produkcji 
meblarskiej, elewacje i wykończenia ścian, siding - pane-
le z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych, płyty gi-
spowo-kartonowe, folie dachowe, blachy dachówkowe, 
papy, pokrycia bitumiczne, meble, dywany i wykładziny 
podłogowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurto-
wymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, usługi promocji 
gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradz-
two gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakre-
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodar-
czą, organizowanie targów w celach handlowych oraz 
reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pośred-
nictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów 
handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz 
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osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowe-
go, czyszczącego i konserwacyjnego, nadzór budowlany, 
usługi montażu mebli, usługi w zakresie informacji bu-
dowlanej, usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne 
w zakresie budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, 
usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji bu-
dowlanych.

(210) 516377 (220) 2020 07 23
(731) LIPKA PIOTR LEEPECK, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 20.05.99, 29.01.12
(510), (511) 9 muzyka cyfrowa do pobrania, dyski optyczne 
z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania 
z Internetu, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania 
wideo z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z wi-
tryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udo-
stępniana na witrynach internetowych MP3, muzyka cyfro-
wa (ładowalna), dostarczona z Internetu, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, płyty kompaktowe z muzyką, 41 koncerty muzyczne 
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kon-
certy muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty mu-
zyczne.

(210) 516627 (220) 2020 07 30
(731) DOMAGAŁA MARCIN, BIESAGA RAFAŁ IMAGO 

SPÓŁKA CYWILNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGO

(531) 26.15.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 rozpuszczalniki do lakierów, rozpuszczal-
niki do farb, chemikalia do maszyn offsetowych, dodatki 
do wody do druku offsetowego, wywoływacze fotograficz-
ne, wywoływacze do użytku z materiałami światłoczułymi, 
2 rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, 3 rozpuszczalniki 
do usuwania farb.

(210) 517084 (220) 2020 08 13
(731) BMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racibórz

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Naturalne POLSKIE

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne.

(210) 517086 (220) 2020 08 13
(731) FERA EQUESTRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FE FERA equestrian

(531) 26.11.12, 26.04.06, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski do jazdy konnej, odblaskowe kamizel-
ki ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami lub 
urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami, odzież 
do jazdy konnej w szczególności kaski do jazdy konnej, 
kamizelki ochronne, rękawice chroniące przed urazami, 
sztylpy na nogi do jazdy konnej chroniące przed urazami, 
18 wyroby rymarskie i akcesoria do jazdy konnej, tj. uprzę-
że, pasy do uprzęży, nagłówki uprzęży, derki dla koni, pod-
kłady pod siodło, potniki/czapraki do jazdy konnej, siodła, 
wyroby siodlarskie, puśliska, łęki siodłowe, ochraniacze 
i pokrowce na siodła, ogłowia dla koni, wodze, lejce, uzdy, 
uwiązy, kantary, lonże, ochraniacze transportowe i nako-
lanniki dla koni, ochraniacze na nogi konia, ochraniacze 
na kopyta, ochraniacze na ogon, nauszniki dla koni, wor-
ki na obrok, siatki na siano, podkowy, wędzidła, kiełzna, 
munsztuki, paski do ostróg, strzemiona, gumowe części 
do strzemion, strzemiona skórzane i plastikowe, paski 
do spodni, baty i palcaty, owijki na nogi konia i podkła-
dy pod owijki, nauszniki dla koni, frędzelki przeciw mu-
chom, popręgi, napierśniki, wypinacze, czambony, mostki 
do lonżowania, lonże, baty, palcaty i bicze, lassa, torby 
i plecaki jeździeckie, 25 przeznaczone do jazdy konnej 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, oraz odzież sportowa, 
a w szczególności czapki i cylindry do jazdy konnej, ka-
pelusze jeździeckie, bryczesy, kurtki i kamizelki do jazdy 
konnej, koszule i bluzki, rękawiczki jeździeckie, skarpety, 
podkoszulki, buty, sztylpy, czapsy, paski, fraki jeździeckie, 
pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na buty, chusty, 
fulardy, czapki, plastrony, szaliki, krawaty.

(210) 517290 (220) 2020 08 19
(731) MIERZWIŃSKA KATARZYNA GABINETY DERMA 

POINT, Gliwice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) derma point

(531) 26.04.12, 26.04.22, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 szkolenia 
w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie kosmetyki i uro-
dy, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, usługi organizowa-
nia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 44 chirurgia 
kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi dermatologiczne 
w zakresie leczenia chorób skóry, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi zabiegów ko-
smetycznych na twarz i ciało, usługi spa medycznych, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, konsultacje dotyczące kosmetyków.

(210) 517692 (220) 2020 08 31
(731) SPORTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DobreZakupy.org

(531) 02.09.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, kupony 
mobilne do pobrania, kodowane karty lojalnościowe, 
oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności 
elektronicznych, 16 kupony, 35 usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy  
on-line, usługi w zakresie zamówień on-line, obsługa 
programów lojalnościowych, zarządzanie programem 
lojalnościowym, usługi w zakresie programów lojalno-
ściowych, administrowanie programami lojalnościowy-
mi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub za-
chęty, promowanie sprzedaży za pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych, wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi, organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów, skomputeryzowane usługi w zakresie 
zamówień on-line, 36 wydawanie kart przedpłaconych 
i bonów wartościowych, usługi płatności w handlu elek-
tronicznym, przetwarzanie płatności elektronicznych do-
konywanych przy użyciu kart przedpłaconych, wydawa-
nie kart do płatności elektronicznych w związku z progra-
mami bonusowymi programami nagród.

(210) 517715 (220) 2020 08 31
(731) SPORTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 26.02.14, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, kupony mo-
bilne do pobrania, kodowane karty lojalnościowe, oprogra-
mowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicz-
nych, 16 kupony, 35 usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi w zakresie 
zamówień on-line, obsługa programów lojalnościowych, 
zarządzanie programem lojalnościowym, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, administrowanie programa-
mi lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
administrowanie programów lojalnościowych obejmują-
cych zniżki lub zachęty, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych, wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, skomputeryzowane usługi 
w zakresie zamówień on-line, 36 wydawanie kart przedpła-
conych i bonów wartościowych, usługi płatności w handlu 
elektronicznym, przetwarzanie płatności elektronicznych 
dokonywanych przy użyciu kart przedpłaconych, wydawa-
nie kart do płatności elektronicznych w związku z programa-
mi bonusowymi i programami nagród.

(210) 517845 (220) 2020 09 03
(731) DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR 

WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETBLOK SYSTEM

(531) 03.02.07, 03.02.24, 03.02.26, 07.11.25, 07.15.20, 26.04.09, 
27.05.01

(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty bru-
kowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty 
cementowe, 37 budownictwo, układanie nawierzchni dro-
gowych.

(210) 517876 (220) 2020 09 05
(731) LEWANDOWSKI SEBASTIAN, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
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(540) ATŁAŻERKA
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych.

(210) 517881 (220) 2020 09 07
(731) TARKA DARIUSZ, TARKA ANNA LIFT-SYSTEM  

SPÓŁKA CYWILNA, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS lift-system

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa wind 
i dźwigów.

(210) 517950 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bistro i Kawa

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 30 bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki 
z nadzieniem, cheeseburgery, ciasto w proszku, ciasto na pizzę, 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gofry, hamburgery (danie), 
hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie), 
herbata, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, lody, mię-
so zapiekane w cieście, muesli, naleśniki, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, pizza, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, przekąski na bazie mąki, przekąski na bazie tortilli, prze-
kąski składające się głównie z chleba, tarty, tortille, tosty z chle-
ba, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby 
piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 43 usługi 
kawiarni, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), restauracje samoob-
sługowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 517951 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bistro i Kawa

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, buł-
ki z nadzieniem, cheeseburgery, ciasto w proszku, ciasto 
na pizzę, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gofry, ham-
burgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery we-
getariańskie (danie), herbata, kanapki, kanapki z parówką 
[hot dog], kawa, lody, mięso zapiekane w cieście, muesli, 
naleśniki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
pizza, preparaty roślinne zastępujące kawę, przekąski 
na bazie mąki, przekąski na bazie tortilli, przekąski skła-
dające się głównie z chleba, tarty, tortille, tosty z chleba, 
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby 
piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi 
restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posił-
ki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach.

(210) 518336 (220) 2020 09 15
(731) HILDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży napojów alkoholo-
wych (oprócz piwa) dla osób trzecich, reklama: prasowa, 
radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi prowadzenia 
sprzedaży hurtowej i detalicznej napojami alkoholowymi 
(oprócz piwa) w sklepach, hurtowniach oraz za pomocą 
Internetu, pokazy i wystawy napojów alkoholowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, usługi importowo - 
eksportowe w zakresie obrotu napojami alkoholowymi 
(oprócz piwa), rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych: ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, gadżety re-
klamowe.

(210) 518668 (220) 2020 09 22
(731) GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA EWELINA SYLWIA, 

Choroszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) T TERMINUS GROUP www.acterminus.pl

(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
27.05.21, 29.01.15

(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, 36 usługi 
celne.

(210) 518763 (220) 2020 09 25
(731) AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Leśne Wrota
(510), (511) 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków 
wielorodzinnych, budowa domów.

(210) 518800 (220) 2020 09 28
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2019 PONTE PORTUGAL Vinho Regional Tejo RED 

DRY WINE OF PORTUGAL

(531) 18.03.02, 18.03.09, 25.07.03, 25.07.08, 26.04.07, 26.13.25, 
25.12.25, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 
27.07.01

(510), (511) 33 wino, która spełnia wymogi określone w spe-
cyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego Tejo.

(210) 518837 (220) 2020 09 28
(731) PFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFI Car Styling

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, gałki dźwi-
gni zmiany biegów do pojazdów, gumowe paski ochronne 
do drzwi pojazdów, kierownice do samochodów, ochronne 
okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne po-
krycia do siedzeń pojazdów [dopasowane], okładziny sufito-
we do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów, osłony kie-
rownicy, pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach 
pojazdów, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na pojazdy [ukształto-
wane], pokrowce na siedzenia pojazdów, skórzana tapicerka 
do foteli pojazdów, tapicerka do foteli pojazdów, tapicer-
ka do samochodów, ukształtowane maty do pojazdów, 
zagłówki samochodowe, ramki do tablic rejestracyjnych, 
27 dywaniki i maty samochodowe, dywaniki podłogowe 
do pojazdów, dywaniki podłogowe do samochodów, wy-
kładzina samochodowa, 35 usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi informacyjne dla konsumentów w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, sprzedaż za pośrednic-
twem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
produktów myjących i kosmetycznych do pojazdów, w tym 
produktów pielęgnacji zewnętrznej i wewnętrznej pojaz-
dów, produktów zabezpieczających pojazdy przed korozją, 
sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych części i akcesoriów samochodo-
wych, dywaników i mat samochodowych, pokryć kierownic 
samochodowych, tapicerek samochodowych, gałek dźwi-
gni zmiany biegów, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), 40 obszywanie kierownic samochodowych na za-
mówienie, montowanie produktów dla osób trzecich, chro-
mowanie, dezodoryzacja tapicerki, drukowanie 3D, przy-
ciemnianie okien samochodowych.

(210) 519285 (220) 2020 10 09
(731) LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWIAZDKA MICHELA

(531) 01.01.02, 11.01.04, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
29 potrawy gotowe, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 doradztwo 
dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, doradztwo żywieniowe, 
konsultacje z dziedziny żywienia, planowanie i nadzorowa-
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nie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
planowanie programów odchudzających, poradnictwo die-
tetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie 
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zwią-
zanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych 
z suplementami diety i odżywczymi, usługi dietetyków, usłu-
gi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze w za-
kresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi 
doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi 
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi.

(210) 519352 (220) 2020 10 09
(731) SKOWROŃSKI BARTŁOMIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE BARTESKO, Koźmin Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWTP

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, pojazdy trzy lub czte-
rokołowy, elektryczne pojazdy transportowo-platformo-
we i części do nich zawarte w tej klasie, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, szyby do pojazdów elektrycznych, 
koła do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów 
elektrycznych, mobilne wózki widłowe, podnośniki widłowe 
i ich części konstrukcyjne, wózki transportowe, ładowarki 
[wózki widłowe], ciągniki, ciągniki siodłowe, traktory, ciągniki 
drogowe do ciągnięcia naczep.

(210) 519357 (220) 2020 10 09
(731) SKOWROŃSKI BARTŁOMIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE BARTESKO, Koźmin Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWTC

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, pojazdy trzy lub czte-
rokołowy, elektryczne pojazdy transportowo-ciągniko-
we i części do nich zawarte w tej klasie, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, szyby do pojazdów elektrycznych, 
koła do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów 
elektrycznych, mobilne wózki widłowe, podnośniki widłowe 
i ich części konstrukcyjne, wózki transportowe, ładowarki 
[wózki widłowe], ciągniki, ciągniki siodłowe, traktory, ciągniki 
drogowe do ciągnięcia naczep.

(210) 519365 (220) 2020 10 09
(731) DMS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home and me

(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, listwy 
niemetalowe, panele ścienne (niemetalowe), listwy sufito-
we, listwy ścienne, listwy przypodłogowe, listwy wykoń-
czeniowe, listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, bo-
azeria niemetalowa, kasetony sufitowe i ścienne, kasetony 
sufitowe z materiałów niemetalowych, rozety, belki sufitowe, 
belki niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, 
płytki podłogowe niemetalowe, podłogowe płyty parkie-
towe, parkiety, gzymsy niemetalowe, profile niemetalowe 
do gzymsów, profile niemetalowe dla budownictwa, pro-
file panelowe z materiałów niemetalowych, listwy nieme-
talowe, listwy elewacyjne, listwy podparapetowe, gzymsy, 
fasety, zworniki, wsporniki, bonie, pilastry, kolumny, łuki, de-
kory sufitowe i ścienne, panele sufitowe i ścienne, mozaiki 
dla budownictwa, stelaże niemetalowe, systemy plastikowe 
oraz z tworzyw sztucznych do montowania paneli, listew, 
dekorów, kasetonów, elementów podłóg, niemetalowe bu-
dowlane elementy montażowe, płyty niemetalowe, sufity 
niemetalowe, sufity podwieszane niemetalowe, systemy 
sufitów podwieszanych, niemetalowe elementy sufitów, 
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, płytki 
kamienne, cegła dekoracyjna jako pokrycie ścienne, 27 po-
krycia ścian i sufitów, pokrycia ścienne, pokrycia ścienne 
z papieru, pokrycia ścienne z korka, pokrycia ścienne z two-
rzyw sztucznych, pokrycia podłogowe, pokrycia sufitowe, 
wyściełane pokrycia sufitowe, winylowe pokrycia ścian, wy-
ściełane pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe winy-
lowe, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe 
do istniejących podłóg, pokrycia podłogowe o właściwo-
ściach izolacyjnych, tapeta izolacyjna, tapety, 35 sprzedaż 
hurtowa oraz detaliczna, w tym prowadzona przez internet 
towarów takich jak: ziemia, ręczne narzędzia ogrodnicze, ma-
szyny ogrodnicze, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, kleje, preparaty do klejenia, kleje do celów kon-
strukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, kleje do pokryć 
podłogowych, kleje do powłok ceramicznych, kleje do wy-
kańczania i gruntowania, kleje i spoiwa, kleje poliuretanowe, 
narzędzia ogrodnicze sterowane ręcznie, nożyczki, nożyczki 
kieszonkowe, nożyczki do użytku domowego, nożyczki kra-
wieckie, dzbanki do filtrowania wody, breloczki do kluczy, 
zegary, tablice do pisania, tablice szkolne, tablice kreślarskie, 
tablice suchościeralne, gąbki do tablic suchościeralnych, 
tablice suchościeralne o właściwościach magnetycznych, 
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, przyrządy do ry-
sowania, przyrządy do rysowania na tablicy ściennej, plane-
ry, kalendarze, zeszyty, skoroszyty, obrazy, rysunki, rysunki 
graficzne, reprezentacje graficzne, fotografie oprawione 
i nieoprawione, artykuły biurowe, artykuły do pisania i stem-
plowania, artykuły papiernicze do pisania, pisaki kolorowe, 
flamastry, markery, kredki, długopisy, niemetalowe materiały 
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budowlane, listwy niemetalowe, panele ścienne (niemetalo-
we), listwy sufitowe, listwy ścienne, listwy przypodłogowe, 
listwy wykończeniowe, listwy wykończeniowe z tworzyw 
sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane nieme-
talowe, boazeria niemetalowa, kasetony sufitowe i ścienne, 
kasetony sufitowe z materiałów niemetalowych, rozety, bel-
ki sufitowe, belki niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski 
podłogowe, płytki podłogowe niemetalowe, podłogowe 
płyty parkietowe, parkiety, gzymsy niemetalowe, profile nie-
metalowe do gzymsów, profile niemetalowe dla budownic-
twa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, listwy 
niemetalowe, listwy elewacyjne, listwy podparapetowe, 
gzymsy, fasety, zworniki, wsporniki, bonie, pilastry, kolum-
ny, łuki, dekory sufitowe i ścienne, panele sufitowe i ścien-
ne, mozaiki dla budownictwa, stelaże niemetalowe, syste-
my plastikowe oraz z tworzyw sztucznych do montowania 
paneli, listew, dekorów, kasetonów oraz elementów podłóg, 
niemetalowe budowlane elementy montażowe, płyty nie-
metalowe, sufity niemetalowe, sufity podwieszane, systemy 
sufitów podwieszanych, niemetalowe elementy sufitów, 
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, płytki ka-
mienne, cegła dekoracyjna jako pokrycie ścienne, ramy, ramy 
do obrazów i zdjęć, listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy wy-
konane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, tablice, tablice 
korkowe, tablice informacyjne, tablice ogłoszeniowe korko-
we, dekoracyjne listwy wykończeniowe, dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z tworzywa sztucznego.

(210) 519402 (220) 2020 10 12
(731) MARCINIAK IWONA ARTISPA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) ARTISTYLIST
(510), (511) 3 antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, ko-
smetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączone pły-
nami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty 
do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda ko-
lońska, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do pa-
znokci, lotony kosmetyczne, preparaty do makijażu, prepa-
raty do mycia, mydła, ołówki kosmetyczne, preparaty ko-
smetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
sztuczne paznokcie, perfumy, produkty perfumeryjne, pły-
ny po goleniu, pomadki do ust, przybory toaletowe, puder 
do makijażu, sztuczne rzęsy, kleje do mocowania sztucznych 
rzęs, szampony, szminki, wody toaletowe, toniki kosmetycz-
ne, tusze do rzęs, odświeżacze do ust, farby do włosów, 
preparaty do kręcenia włosów, lakiery do włosów, zestawy 
kosmetyków, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły higieniczne do użytku medycznego, 
preparaty i artykuły medyczne, preparaty diagnostyczne, 
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medycz-
ne, materiały opatrunkowe i aplikatory, balsamy do celów 
leczniczych, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, lecznicze kuracje do skóry głowy, 
lecznicze napoje mineralne, lecznicze peelingi do twarzy, 
lecznicze płyny do włosów, maści do celów farmaceutycz-
nych, maści o właściwościach leczniczych, napoje lecznicze, 
olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, sole do celów medycznych, sole mineralne do celów 
medycznych, sole wód mineralnych, sole mineralne do ką-
pieli, sole do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, apa-
raty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, 

aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia 
do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia do obrazowa-
nia medycznego, urządzenia, narzędzia i przybory chirur-
giczne i do leczenia ran, produkty i materiały do zszywania 
i zamykania ran, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, prote-
zy i sztuczne implanty, aparaty słuchowe, artykuły ortope-
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 41 szkolenia, 
nauczanie, organizowanie i obsługa konfekcji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, seminariów, 44 usługi kosmetyczne, 
chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fry-
zjerskie, implantacja włosów, usługi manicure i pedicure, 
masaż, salony piękności, tatuowanie, aromaterapia, usługi 
sauny, usługi solaria, chromo terapia, fototerapia, laserotera-
pia, depilacja, depilacja laserowa, stylizacja, układanie wło-
sów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo w zakresie 
urody, doradztwo dotyczące urody, usługi doradztwa w za-
kresie makijażu, usługi doradztwa on-line w zakresie makija-
żu, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi 
makijażu, usługi wizażystów, usługi body & face paintingu, 
usługi kształtowania brwi, farbowania brwi, tatuażu brwi, 
koloryzacji brwi, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi pigmentacji, 
usługi mikroneedlingu, usługi pielęgnacji urody, doradztwo 
w zakresie urody, 45 usługi doradztwa osobistego w zakresie 
stylizacji ubioru, usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru.

(210) 519414 (220) 2020 10 12
(731) SKIP GROUP ŻWAWIAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIP

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi porządkowe, wywóz odpadów i nie-
czystości, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze do-
tyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 39 wynajem 
kontenerów, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, 
wynajem kontenerów na odpady, wynajem kontenerów 
biurowych i magazynowych, usługi informacyjne, konsulta-
cyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej 
usług, 44 wynajem toalet przenośnych, usługi informacyjne, 
konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienio-
nych wyżej usług.

(210) 519424 (220) 2020 10 13
(731) OWOCOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna
(540) (znak słowny)
(540) PSZCZÓŁEK
(510), (511) 32 mieszane soki owocowe, koncentraty soków 
owocowych.

(210) 519428 (220) 2020 10 12
(731) SKIP GROUP ŻWAWIAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Skip
(510), (511) 37 usługi porządkowe, wywóz odpadów i nie-
czystości, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze do-
tyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 39 wynajem 
kontenerów, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, 
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wynajem kontenerów na odpady, wynajem kontenerów 
biurowych i magazynowych, usługi informacyjne, konsulta-
cyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej 
usług, 44 wynajem toalet przenośnych, usługi informacyjne, 
konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienio-
nych wyżej usług.

(210) 519432 (220) 2020 10 13
(731) STB KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięciwa
(540) (znak słowny)
(540) HYDROMAX
(510), (511) 17 styropian, produkty styropianowe, płyty 
i kształtki ze styropianu, styropianowe materiały konstrukcyj-
ne i izolacyjne dla budownictwa, materiały do uszczelniania 
i izolacji ze styropianu, płyty styropianowe do izolacji dacho-
wej, izolacji ściennej, izolacji sufitowej, izolacji podłogowej, 
izolacji akustycznej, izolacji piwnicy, materiały termoizolacyj-
ne ze styropianu, wypełniacze izolacyjne ze styropianu, ma-
teriały opakowaniowe ze styropianu, 19 styropian i wyroby 
ze styropianu stosowane w budownictwie, płyty, arkusze, 
bloki, panele i profile ze styropianu do stosowania w bu-
downictwie, płyty izolacyjne ze styropianu dla budownic-
twa, płyty termoizolacyjne ze styropianu dla budownictwa, 
okładziny budowlane ze styropianu, materiały budowlane 
wykończeniowe ze styropianu, dekoracje plastyczne, rozety, 
profile, ozdoby ze styropianu dla budownictwa.

(210) 519480 (220) 2020 10 13
(731) POMONA FOOD SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kąśna Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWOREK 1905

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 07.01.08, 07.01.09
(510), (511) 29 owoce i warzywa: blanszowane, gotowane, 
konserwowane, kwaszone, marynowane, mrożone, suszone 
i tarte, owoce i warzywa w syropie, owoce i warzywa w pusz-
kach, grzyby: gotowane, mrożone, suszone, konserwowane 
i marynowane, koncentraty owocowe i warzywne, przeciery 
owocowe i warzywne, koncentraty przecierów owocowych 
i warzywnych, przetwory owocowe i warzywne, dżemy, 
kompoty, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzyw-
ne, sosy owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, 
przekąski na bazie owoców i warzyw, gotowe dania i po-
trawy na bazie mięsa, grzybów, owoców i warzyw, wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa, grzybów, owoców i warzyw, 
zupy, składniki do sporządzania zup, 35 usługi importowe 
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze-
daży w sklepach i/lub hurtowniach poprzez agentów oraz 
za pośrednictwem strony internetowej następujących towa-
rów: produkty rolne, ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa, 
przetwory owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzyw-
ne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, grzybów, owo-
ców i warzyw, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, grzy-
bów, owoców i warzyw, sosy owocowe i warzywne, zupy, 

składniki do sporządzania zup, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 519511 (220) 2020 10 14
(731) KUKULSKI ROBERT PIEROGI ŚWIATA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGI ŚWIATA DUMPLINGS OF THE WORLD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.17.25, 01.01.05, 26.01.04, 26.01.12, 
26.01.16, 26.01.18, 24.03.01, 11.07.01

(510), (511) 29 bulion, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, 
filety rybne, flaki, jaja, kapusta kwaszona, kawior, kompot, 
krokiety, mięso i wędliny, mleczne produkty, łosoś nieżywy, 
oleje spożywcze, pierożki na bazie ziemniaków, pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, placki ziemniaczane, pasztet z wą-
tróbki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, śmietana, sery, 
rosół, ryby nieżywe, szynka, zupy, 30 herbata, kanapki, kawa, 
lody, makarony, marynaty, mięso zapiekane w cieście, nale-
śniki, pasztet w cieście, pielmieni, pierogi nadziewane, pie-
rożki na bazie mąki, pierożki ravioli, placki, sosy, przyprawy, 
spaghetti, tortille, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej (również przez Internet) produktów 
gastronomicznych, garmażeryjnych, kawy, herbaty, produk-
tów na bazie mąki, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 
lodów, piwa, wody, 43 usługi barowe, kafeterie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal.

(210) 519519 (220) 2020 10 15
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4hands RTU gel

(531) 17.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skro-
bia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
sole do celów przemysłowych, tworzywa sztuczne nieprze-
tworzone, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne 
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w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprze-
robionej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, 3 olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk 
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne.

(210) 519552 (220) 2020 10 15
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA 

AKCYJNA, SKRÓT: ZT KRUSZWICA S.A., Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAKOWITA

(531) 29.01.11, 27.05.01, 05.07.02, 05.03.11
(510), (511) 29 margaryna, masło, oleje i tłuszcze jadalne, 
pasztety, pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus, 
pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania 
na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głów-
nie z owoców, pasty do smarowania składające się z orze-
chów laskowych, pasty na bazie orzechów, tapenady (pasty 
z oliwek, kaparów i oliwy), buliony, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owo-
ców, gotowe dania warzywne, mleko z orzeszków ziemnych, 
mleko migdałowe, mleko organiczne, mleko owsiane, mleko 
ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko wytworzone 
z roślin, jogurty, jogurty sojowe, jogurty wytworzone z ro-
ślin, jogurty na bazie warzyw, sery, substytuty serów, sery 
wytworzone z roślin/na bazie warzyw, przekąski na bazie 
warzyw, pasty do smarowania na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, śmietana na bazie warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, produkty seropodobne pozbawio-
ne składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, 
pasty do smarowania z tłuszczem roślinnym, substytuty 
nabiału, substytuty produktów mleczarskich, 30 pasty cze-
koladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kana-
pek, pikantne sosy, czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski 
na bazie zbóż, przekąski na bazie musli, przekąski składające 
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające 
się z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, prze-
kąski z pieczywa chrupkiego, dania gotowe z ryżu, dania go-
towe i wytrawne przekąski, gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery 
[na bazie czekolady], 32 napoje warzywne, napoje na bazie 
owoców lub warzyw.

(210) 519559 (220) 2020 10 15
(731) STOWARZYSZENIE PROJEKT BASKET KATOWICE, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) basketmania

(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.03.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne w celu 
zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane 
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukie-
runkowane na wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę 
fizyczną, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększa-
nia świadomości społecznej ukierunkowane na działanie 
na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trud-
nej sytuacji życiowej, usługi reklamowe i promocyjne 
w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane 
na działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społecznościami, usługi 
reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości 
społecznej ukierunkowane na działanie na rzecz organizacji 
wolontariatu, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwięk-
szania świadomości społecznej ukierunkowane na przeciw-
działanie patologiom społecznym, w szczególności narko-
manii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środo-
wisku młodzieży uczącej się, usługi reklamowe i promocyjne 
w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane 
na działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz 
promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, usługi reklamowe 
i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej 
ukierunkowane na promocję sportu i aktywności fizycznej, 
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świa-
domości społecznej ukierunkowane na kształtowanie po-
zytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach 
moralnych, pożądanych cech charakteru i osobowości po-
przez uczestnictwo w realizacji zadań, usługi reklamowe 
i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej 
ukierunkowane na tworzenie warunków organizacyjnych 
do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo, promo-
wanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług 
z działalnością sportową, reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarze-
niami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trze-
cich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponso-
rów z zawodami sportowymi, 41 edukacja, kultura, rozrywka 
i sport, usługi edukacyjne, usługi kulturalne, usługi rozryw-
kowe, usługi sportowe, zajęcia kulturalne, organizowanie 
zajęć kulturalnych, prowadzenie zajęć kulturalnych, szkolenia 
sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie 
szkoleń sportowych, zarządzanie szkoleniami sportowymi, 
edukacja sportowa, organizowanie edukacji sportowej, pro-
wadzenie edukacji sportowej, zarządzanie edukacją sporto-
wą, edukacja w zakresie aktywności fizycznej, organizowanie 
edukacji w zakresie aktywności fizycznej, prowadzenie edu-
kacji w zakresie aktywności fizycznej, zarządzanie edukacją 
w zakresie aktywności fizycznej, edukacja w zakresie zdrowia 
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i zdrowego trybu życia, organizowanie edukacji w zakresie 
zdrowia i zdrowego trybu życia, prowadzenie edukacji w za-
kresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zarządzanie edukacją 
w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zajęcia sportowe, 
organizowanie zajęć sportowych, prowadzenie zajęć sporto-
wych, zarządzanie zajęciami sportowymi, sędziowanie spor-
towe, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, 
prowadzanie obozów sportowych, zarządzanie obozami 
sportowymi, zawody sportowe, organizowanie zawodów 
sportowych, przeprowadzanie zawodów sportowych, za-
rządzanie zawodami sportowymi, imprezy sportowe, or-
ganizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie imprez 
sportowych, zarządzanie imprezami sportowymi, turnieje 
sportowe, organizowanie turniejów sportowych, przepro-
wadzanie turniejów sportowych, zarządzanie turniejami 
sportowymi, wydarzenia sportowe, organizowanie wyda-
rzeń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
zarządzanie wydarzeniami sportowymi, rozgrywki sportowe, 
organizowanie rozgrywek sportowych, przeprowadzanie 
rozgrywek sportowych, zarządzanie rozgrywkami sporto-
wymi, konkursy sportowe, organizowanie konkursów spor-
towych, przeprowadzanie konkursów sportowych, zarządza-
nie konkursami sportowymi, udostępnianie sprzętu sporto-
wego, dostarczanie sprzętu sportowego, usługi w zakresie 
informacji sportowej, organizowanie społecznych imprez 
sportowych i kulturalnych, organizacja aktywności sporto-
wych na obozach letnich, usługi informacyjne, rezerwacyjne 
i przedsprzedaż biletów na imprezy sportowe, rozrywkowe, 
kulturalne i edukacyjne, udzielanie informacji związanych 
z edukacją, kulturą, rozrywką, sportem za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, usługi trenerskie, organizowanie 
programów szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, organi-
zacja i przeprowadzanie programów treningów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z zakresu koszykówki.

(210) 519590 (220) 2020 10 15
(731) RAHAMAN MASHUDUR BEPARI FOOD, Otrębusy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB CENTER 24h KEBAB - KANAPKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 25.05.02
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się z kebaba.

(210) 519604 (220) 2020 10 16
(731) KOWALIK MICHAŁ MK INVEST, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KODE group

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i pół-

przetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztu-
ki z metali nieszlachetnych, 19 materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduk-
tami, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, nie-
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, statuetki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, be-
ton i marmur, zawarte w tej klasie, 35 pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi handlu detalicznego w zakresie ma-
teriałów budowlanych, usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usłu-
gi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i ban-
kowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nierucho-
mości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaco-
nych i bonów, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, 
usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 37 usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, insta-
lacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, 
usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, usłu-
gi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, wydobywanie surowców natural-
nych, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, zwalcza-
nie szkodników i dezynfekcja.

(210) 519625 (220) 2020 10 18
(731) STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hybrids

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 10 jednorazowe rękawice ochronne do celów 
medycznych.

(210) 519689 (220) 2020 10 19
(731) WASZCZUK MAŁGORZATA SKYLIGHT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGB FOCUSED

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.13.25
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 
do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, obudowy 
do lamp, zawieszenia do lamp, lampy do oświetlania akwa-
rium, światła wspomagające wzrost roślin.
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(210) 519690 (220) 2020 10 19
(731) WASZCZUK MAŁGORZATA SKYLIGHT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGB+

(531) 29.01.15, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 
do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, obudowy 
do lamp, zawieszenia do lamp, lampy do oświetlania akwa-
rium, światła wspomagające wzrost roślin.

(210) 519700 (220) 2020 10 19
(731) FUNDACJA EKOENERGETYKI, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekolucky

(531) 02.05.02, 02.05.03, 02.05.23, 02.05.24, 02.05.27, 29.01.12, 
05.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01

(510), (511) 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie 
przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli 
[edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka, usłu-
gi rozrywkowe dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, 
usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe 
świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla na-
uczycieli dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup 
zabaw, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem 
sprawności intelektualnej dzieci, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi w zakresie edukacji i nauczania,usługi 
w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania ję-
zyków obcych, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi eduka-
cyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki, usługi edukacyjne w zakresie ochrony śro-
dowiska, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska 
usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi 
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne 
z zakresu uczenia pisania ręcznego, usługi edukacji na po-
ziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania 
i pisania, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na kla-
wiaturze, usługi edukacyjne związane z tańcem, nauka tańca 
dla dzieci, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usłu-
gi edukacyjne związane z higieną, usługi edukacyjne i szko-

leniowe związane z grami, świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych zwią-
zanych z ekologią, świadczenie usług edukacyjnych związa-
nych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z e sprawnością fizyczną, kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla 
dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, organizowanie konkur-
sów, organizowanie konkursów {edukacja lub rozrywka, or-
ganizowanie konkursów artystycznych, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie rozrywki, 
organizowanie kwizów, organizowanie koncertów, organi-
zowanie gier edukacyjnych, organizowanie wykładów, orga-
nizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw 
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyj-
nych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kul-
turalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, 
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie pro-
gramów szkoleniowych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja], organizowanie i prowadzenie zajęć, 
organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć 
rekreacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyj-
nych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowa-
nie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organi-
zowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie 
seminariów związanych z edukacją, organizowanie semina-
riów dotyczących szkoleń, organizowanie szkoleń w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, organizowanie wycieczek w celach 
rozrywkowych, organizowanie edukacyjnych wycieczek 
z przewodnikiem.

(210) 519703 (220) 2020 10 19
(731) IWAŃCZUK JAKUB OLENAFOODS, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trend master

(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35  kampanie marketingowe, usługi marketin-
gowe, dostarczanie informacji marketingowych, planowa-
nie strategii marketingowych, opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, doradztwo w za-
kresie marketingu, doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem błoga, usługi współpracy z blogerami, 
organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line dla 
osób trzecich, 38 zapewnianie dostępu do blogów interne-
towych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 
podcasting, nadawanie treści audiowizualnych i multime-
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dialnych za pośrednictwem Internetu, transmisje interneto-
we, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obra-
zów, dokumentów, wiadomości i danych, usługi w zakresie 
portali internetowych, prowadzenie portalu w Internecie 
polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, nadawanie bezprzewodowe, transmisja wideo 
na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, 
41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń 
handlowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapew-
nianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szko-
leniowych, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia w zakre-
sie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie 
know-how [szkolenia], usługi instruktażowe i szkoleniowe, 
warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie seminariów 
szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych 
on-line, usługi w zakresie szkoleń handlowych, szkolenia 
z zakresu public relations, usługi szkoleniowe w zakresie 
sprzedaży, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, przygo-
towanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szko-
leniowe w zakresie rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych.

(210) 519710 (220) 2020 10 20
(731) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowny)
(540) Piecuch z indyka Strefa Indyka Łukosz TRUST 4 FOOD
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, drób, drób, nieżywy, 
części indyka, indyk pieczony, konserwy drobiowe, mięso 
i wędliny, mięso pieczone, mięso z indyka, pieczony drób, 
produkty z indyka, wędliny.

(210) 519721 (220) 2020 10 19
(731) KOMAR ALICJA JOANNA, Wąwał
(540) (znak słowny)
(540) I Love Milk
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, daszki 
[nakrycia głowy], czapki [nakrycia głowy], czepki dam-
skie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia 
głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy 
[odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], 
swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szor-
ty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki 
[odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony 
[odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], odzież 
wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież dam-
ska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziew-
częca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], 
dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna 
[odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież 
wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pu-
lowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], 

kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież 
w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciar-
skie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, 
damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, su-
kienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki 
skórzane, sukienki, cheongsams czyli chińskie sukienki, 
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukien-
ki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, 
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, ko-
szule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, 
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule 
z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, ko-
szule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule ha-
wajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, 
spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie 
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, brycze-
sy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, 
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, 
spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy 
[alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, 
spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie 
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowa-
tymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynar-
ką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry roz-
pinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrą-
głym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, 
płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, 
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, 
płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płasz-
cze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], 
płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, 
kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, 
kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki pucho-
we, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki 
sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki 
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki 
marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], 
chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki 
bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki 
bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego 
futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze 
plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki 
[kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-
-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe sza-
le, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale 
[tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania 
wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wy-
prawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obu-
wie robocze, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne.

(210) 519723 (220) 2020 10 20
(731) ROYKIEWICZ RAFAŁ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) S SANSEY INSTYTUT ZDROWIA I URODY

(531) 29.01.13, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 44 depilacja woskiem, doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-
dy, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów kosme-
tycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, hi-
giena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmety-
ków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, ko-
smetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetycz-
ny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosme-
tyczny pajączków, manicure, manicure (usługi -), nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie 
ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody 
dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez salony 
piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie infor-
macji związanych z usługami salonów piękności, usługi do-
radcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące kosme-
tyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania 
brwi, usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi 
koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania 
owłosienia, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, 
usługi manicure i pedicure, usługi nitkowania brwi, usłu-
gi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
stóp, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji uro-
dy, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi salo-
nów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi 
trwałego podkręcania rzęs, usługi trwałej ondulacji włosów, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, 
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego 
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania 
włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi depilacyj-
ne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za-
biegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 519726 (220) 2020 10 19
(731) KOMAR ALICJA JOANNA, Wąwał
(540) (znak słowny)

(540) Łobuziara
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, daszki [na-
krycia głowy], czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [na-
krycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], 
chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry 
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], 
sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptu-
ry [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski 
na głowę [odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież 
skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body 
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, 
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, 
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony 
[odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia 
dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” 
[odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań 
[odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury 
[odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, 
odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorse-
ciarskie, komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, 
damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki dam-
skie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, 
sukienki, cheongsams czyli chińskie sukienki, luźne sukienki 
ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, 
luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, 
koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, 
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszul-
ki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie 
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, 
koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule 
z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszu-
le nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, 
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie 
spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie 
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie 
spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-
-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie 
pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódni-
cą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie 
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombi-
nezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry 
polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez ręka-
wów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, 
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], 
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, 
płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z ba-
wełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki fu-
trzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórza-
ne, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, krótkie kurtki 
ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez rę-
kawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne 
kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosman-
ki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki 
wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, 
czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, 
czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsło-
neczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze 
słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne 
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kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, 
kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie sza-
le damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, 
szaliki do zawijania wokół szyi, boi erka, spodnie dziecięce, 
buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecię-
ce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, obuwie robocze, obuwie piłkarskie, obuwie 
gimnastyczne.

(210) 519728 (220) 2020 10 20
(731) BIM M.R. BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Świebodzin
(540) (znak słowny)
(540) VAVEL
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projek-
towanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja 
oprogramowania do smartfonów, aktualizacja programów 
komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób 
trzecich, aktualizacja stron głównych do sieci komputero-
wych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób 
trzecich, aktualizowanie stron internetowych, opracowy-
wanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron 
głównych, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania 
używanego w obszarze handlu elektronicznego, tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, usługi 
doradcze związane z oprogramowaniem używanym w ob-
szarze handlu elektronicznego, tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komór-
kowych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramo-
wania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramo-
wania baz danych, instalacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja, konfi-
gurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, 
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja sys-
temów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
opracowanie oprogramowania komputerowego, opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego dla osób trze-
cich, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania 
komputerowego, oprogramowanie komputerowe (aktuali-
zacja -), oprogramowanie komputerowe (projektowanie -), 
oprogramowanie komputerowe (instalacje -), pisanie i pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie i ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie opro-

gramowania komputerowego, programowanie oprogramo-
wania do reklamy on-line, programowanie oprogramowania 
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów 
internetowych, programowanie oprogramowania do plat-
form internetowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do opracowywania stron internetowych, usługi 
projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
usługi projektowania oprogramowania komputerowego.

(210) 519730 (220) 2020 10 20
(731) SUPRUNIUK ADAM, Hajnówka
(540) (znak słowny)
(540) WIR - Weto Inicjatywa Referendum
(510), (511) 35 usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi 
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej 
w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki 
społecznej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
obejmujące promowanie działań zwiększających świado-
mość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe 
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych.

(210) 519750 (220) 2020 10 20
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) La Boom
(510), (511) 3 kosmetyki, odżywki do rzęs, henna, kosmetyki 
do makijażu, lakiery do paznokci, lakiery hybrydowe środki 
do usuwania lakieru, zmywacze do paznokci, środki do pole-
rowania, kleje do sztucznych rzęs, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych włosów, 8 pilniki, pilniczki do paznokci, cążki, 
nożyczki, polerki, zestawy do pedicure, zestawy do manicu-
re, pęsety, szczypce do depilacji, przybory do kręcenia wło-
sów, maszynki do golenia, żyletki, 35 sprzedaż wymienio-
nych towarów: kosmetyki, odżywki do rzęs, henna, kosmety-
ki do makijażu, lakiery do paznokci, lakiery hybrydowe środki 
do usuwania lakieru, zmywacze do paznokci, środki do pole-
rowania, kleje do sztucznych rzęs, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych włosów, pilniki, pilniczki do paznokci, cążki, 
nożyczki, polerki, zestawy do pedicure, zestawy do manicu-
re, pęsety, szczypce do depilacji, przybory do kręcenia wło-
sów, maszynki do golenia, żyletki.

(210) 519758 (220) 2020 10 20
(731) FOODEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Foodexo MLEKOMA GROUP
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(531) 03.04.02, 25.01.17, 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko proszku dla 
niemowląt, żywność dietetyczna do celów medycznych, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 arachidowe masło, 
bita śmietana, kokosowe masło, mleko, produkty serowar-
skie, sery twarogowe, galaretki, sery dojrzewające, sery to-
pione, serki homogenizowane, twarożki, śmietana, śmietana 
kwaśna, napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mlecz-
ne, kefiry, masło, mleko, mleko skondensowane, maślanka, 
sery żółte, sery, enzymy mlekowe do celów spożywczych, 
jogurt, koktajle mleczne, margaryna, podpuszczka, serwat-
ka, tłuszcze jadalne, zsiadłe mleko, żółtka jajek, 30 aromaty 
do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne 
niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, 
biszkopty, brioszki, bułki, chałwa, chipsy kukurydziane, chleb, 
ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukier-
nicze, słodycze, ciasto w proszku, czekolada, napoje na bazie 
czekolady, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, enzy-
my do ciast, gałka muszkatołowa, glukoza do celów kuli-
narnych, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik 
kukurydziany, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, 
mąka z jęczmienia, mąka kukurydziana, mąka gorczycowa, 
mąka sojowa, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów 
spożywczych, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony, (lody spożywcze), kakao, napoje na bazie kakao, 
kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze 
spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna, 
kawa nie palona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, kra-
kersy, lukier do ciast, majonez, makarony, marcepan, maryna-
ty, mięsne sosy, miód, muesli, musy czekoladowe, deserowe, 
owocowe, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona z lnu do celów 
spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, 
paszteciki, pesto, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki 
kukurydziane, owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, prze-
kąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, sago, 
sajgonki, sosy do sałatek, słodycze, słodziki naturalne, soda 
spożywcza, sosy do makaronu, sushi, syrop cukrowy, chip-
sy tako, tapioka, tortille, zioła konserwowane, 31 algarobilla 
(pasza dla zwierząt), algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, buraki, drożdże jako 
pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, 
mączka dla zwierząt, mączka lniana, mączka rybna na pasze 
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, 
mąka z ryżu, napoje dla zwierząt domowych, nasiona, odpa-
dy z gorzelni (pasza dla zwierząt), ości mątwy dla ptactwa, 
otręby owsiane, świeże owoce, papier ścierny dla zwierząt 
domowych, wapno do paszy, pasza dla zwierząt tucznych, 
pasze, pasze dla bydła, piasek aromatyczny dla zwierząt do-
mowych, pokarm dla ptaków, zwierząt, zwierząt domowych, 
produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siano, siemię 
lniane jako pasza zwierząt, słoma, sól dla bydła, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwie-
rząt, 35 sprzedaż: produktów serowarskich, serów twarogo-
wych, dojrzewających, topionych, żółtych, serków homoge-
nizowanych, twarożków śmietany, napoi mlecznych z prze-
wagą mleka, produktów mlecznych, kefirów, masła, mleka, 
maślanki, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie 
żywności, wędzenie żywności, przetwarzanie mleka.

(210) 519773 (220) 2020 10 21
(731) MAGNAPHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO-VITAL D 1000

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty zawierające witaminę D, witaminy i preparaty wi-
taminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety.

(210) 519785 (220) 2020 10 21
(731) HYLA MARCIN, TRYBUS MACIEJ HYLA I TRYBUS 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prosto z Gara

(531) 11.03.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restau-
racji, restauracje oferujące dania na wynos, usługi cateringu 
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 519787 (220) 2020 10 20
(731) PAJOR SABINA, PAJOR MAREK CENTRUM WYROBU 

I HANDLU MIĘSNO-WĘDLINIARSKIEGO MARKOWE 
SPECJAŁY, Łosina Dolna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m PAJOR MARKOWE SPECJAŁY

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, 
mięso mielone, podroby mięsne, przetwory z podrobów 
mięsnych i z krwi, kaszanka, ekstrakty mięsne, przetwory 
i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kieł-
basy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety 
na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, 
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wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy 
mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mię-
sne, 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 pośrednic-
twa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, 
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtow-
niach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony in-
ternetowej następujących towarów: mięso, podroby mięsne, 
przetwory i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, konserwy 
mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania 
i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, 
galaretki mięsne i warzywne, tłuszcze jadalne, usługi w za-
kresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi rekla-
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 519792 (220) 2020 10 21
(731) SEONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipnica
(540) (znak słowny)
(540) SEONET
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych.

(210) 519793 (220) 2020 10 21
(731) LOBITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, w tym zabawki: montowane na ścia-
nach, przedstawiające: figurki ludzi i zwierząt, pojazdy, formy 
przyrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, budynki, 
zabawki w formie brył geometrycznych i przestrzennych, 
układanki, łamigłówki wielofunkcyjne maty podłogowe dla 
dzieci, gry planszowe, manipulacyjne i edukacyjne, klocki 
do zabawy, stoły do gier, wyposażenie placów zabaw, te-
matyczne, miękkie systemy do zabawy w pomieszczeniach 
i na zewnątrz, artykuły sportowe i gimnastyczne.

(210) 519798 (220) 2020 10 20
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jasmin DROGERIA

(531) 05.05.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny i mydła do kąpieli, środki depilu-
jące, woski depilujące, dezodoranty do ciała, esencje eteryczne, 
perfumy, wody toaletowe, kremy, środki do pielęgnacji skóry 
i włosów, żele do pielęgnacji skóry i włosów, lotony, maseczki, 
mleczka kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów, 

środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, szminki, pomadki 
do ust, ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, la-
kiery do paznokci, pałeczki kosmetyczne, waciki kosmetyczne, 
35 usługi w zakresie marketingu, dystrybucji, reklamy, promocji 
oraz informacji handlowej, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i informacji biznesowych, organizowanie wystaw 
handlowych i reklamowych, organizowanie konkursów promo-
cyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja firm zagranicznych 
i krajowych w zakresie sprzedaży ich wyrobów, usługi sprze-
daży towarów: kosmetyki, płyny i mydła do kąpieli, środki de-
pilujące, w tym woski,depilujące, dezodoranty do ciała, esencje 
eteryczne, perfumy, wódy toaletowe, kremy, żele do pielęgnacji 
skóry i włosów, lotony, maseczki, mleczka kosmetyczne, środki 
do ondulacji i układania włosów, środki do czyszczenia i pielę-
gnacji zębów, szminki, pomadki do ust, ołówki do brwi i kon-
turowania ust, pudry, szampony, lakiery do paznokci, pałeczki 
kosmetyczne, waciki kosmetyczne, artykuły przemysłowe - ba-
terie zwykłe i alkaliczne, golarki - maszynki do golenia, wkłady 
uzupełniające do maszynek, żyletki, pilniki do paznokci, cążki, 
nożyczki, artykuły higieniczne - chusteczki higieniczne, podpa-
ski i wkładki, wata, papiery toaletowe, pampersy dla dorosłych, 
podkłady higieniczne, chusteczki higieniczne nasączone pły-
nami farmaceutycznymi, menstruacyjne majtki, menstruacyj-
ne opaski, menstruacyjne podpaski, menstruacyjne tampony, 
artykuły chemii gospodarczej - płyny do mycia naczyń, prepa-
raty do czyszczenia, wybielania, odtłuszczania, środki do prania, 
pasty do skór, mebli, podłóg, artykuły kuchenne - ręczniki ku-
chenne, folie aluminiowe, papiery śniadaniowe, dezodoranty 
inne niż do użytku osobistego, opakowania z papieru, papier, 
karton, papier pakunkowy, torby papierowe, pudła, folie z two-
rzyw sztucznych do pakowania, ręczniki papierowe, chusteczki 
papierowe, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, 
pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wy-
roby szklane, porcelanowe i ceramiczne, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, suplementy diety, herbaty, herbaty 
owocowe, herbaty lecznicze, napoje, żywność dla niemowląt, 
sprzedaż przez Internet, działalność wydawnicza w zakresie pu-
blikowania tekstów, sponsorowanych, doradztwo specjalistycz-
ne dotyczące franchisingu, 44 salony piękności, usługi kosme-
tyczne, usługi wizażu.

(210) 519799 (220) 2020 10 21
(731) LOBITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, w tym zabawki: montowane na ścia-
nach, przedstawiające: figurki ludzi i zwierząt, pojazdy, formy 
przyrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, budynki, 
zabawki w formie brył geometrycznych i przestrzennych, ukła-
danki, łamigłówki, wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, 
gry planszowe, manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, 
stoły do gier, wyposażenie placów zabaw, tematyczne, mięk-
kie systemy do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, ar-
tykuły sportowe i gimnastyczne.
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(210) 519802 (220) 2020 10 22
(731) FUNDACJA ŻYJ BEZ BÓLU, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA ŻYJ BEZ BÓLU
(510), (511) 35 aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, doradztwo w zakresie pro-
wadzenia organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, doradztwo w zakresie prowadzenia 
organizacji działających na rzecz kultury fizycznej i sportu, 
doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji działających 
na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, doradztwo 
w zakresie prowadzenia organizacji działających na rzecz 
osób potrzebujących, doradztwo w zakresie prowadzenia 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą lub dobroczynną, informacja o działalności go-
spodarczej lub dobroczynnej, marketing dotyczący promo-
cji, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organi-
zowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie 
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie promocji im-
prez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele chary-
tatywne, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamo-
wych i promocyjnych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów druko-
wanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów 
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie spon-
sorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sporto-
wą, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produkcja 
reklam, produkcja filmów reklamowych, prowadzenie badań 
marketingowych, promowanie wolontariatu, prowadzenie 
kompleksowych kampanii reklamowych, redagowanie tek-
stów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, usługi public relations, 
tworzenie komputerowych baz danych, usługi w zakresie in-
formacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp 
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie reklamy 
i promocji działań podejmowanych przez fundację i pod-
mioty powiązane z fundacją w związku z ich działalnością 
gospodarczą, kulturalną i handlową, usługi sprzedaży i usługi 
dystrybucji następujących towarów z naniesionym wizerun-
kiem znaku: balonów, bloków papierowych, emblematów, 
etykiet papierowych, fotografii, gier, gumek do ścierania, ka-
lendarzy, kartek okolicznościowych, katalogów okoliczno-
ściowych, kolorowanek, kopert, kredek, książek, materiałów 
biurowych, materiałów reklamowych z papieru lub z tektury, 
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, naklejek, no-
tatników, okolicznościowych torb do pakowania, ozdób oka-
zjonalnych, pamiątek, piórników, plakatów, pocztówek, pro-
spektów, przyborów do pisania i rysowania, rysunków, tablic 
szkolnych, tablic korkowych, toreb, zabawek, zaproszeń, ze-
szytów i innych gadżetów z logo fundacji, usługi sprzedaży 
następujących towarów: albumów, czasopism, książek, bro-
szur, druków, katalogów, katalogów okolicznościowych, pro-
spektów, periodyków, kalendarzy, usługi dystrybucji albu-
mów, czasopism, książek, broszur, druków, katalogów, katalo-
gów okolicznościowych, prospektów, periodyków, kalenda-
rzy, usługi w zakresie promocji ochrony zdrowia, zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, usługi w zakresie promocji kultury 
fizycznej i sportu, usługi w zakresie promocji nauki i edukacji, 
usługi w zakresie promocji ubezpieczeń, usługi w zakresie 
promocji działań oraz form pomocy na rzecz osób potrzebu-
jących, usługi w zakresie promocji działań oraz form pomocy 
na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie promo-

cji działań oraz form pomocy na rzecz osób poszkodowa-
nych w wypadkach, usługi w zakresie promocji działań 
na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego i samorządów 
zawodowych, usługi reklamowe obejmujące promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakre-
sie chorób, usługi w zakresie wspierania, promocji i rozwoju 
aktywności osób niepełnosprawnych, wynajmowanie po-
wierzchni reklamowej, zarządzanie komputerowymi bazami 
danych, 36 administrowanie działalnością ubezpieczeniową, 
doradztwo ubezpieczeniowe, działalność finansowa, infor-
macja o ubezpieczeniach, organizowanie zbierania funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie zbierania funduszy 
na działania związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdro-
wia, organizowanie zbierania funduszy na działania związane 
ze wspieraniem edukacji, kultury fizycznej, sportu i nauki, or-
ganizowanie zbierania funduszy na działania związane 
ze wspieraniem działalności ubezpieczeniowej, organizowa-
nie zbierania funduszy na działania związane z pomocą oso-
bom potrzebującym, organizowanie zbiórek charytatyw-
nych dla osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych, 
organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie 
działalności naukowej i oświatowej, kultury fizycznej i sportu, 
organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania 
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących 
w potrzebie, organizowanie imprez związanych z pozyskiwa-
niem środków finansowych dla osób potrzebujących oraz 
dla instytucji, organizowanie ubezpieczeń, pozyskiwanie fi-
nansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych, pozyskiwanie i podział środków finansowych 
na wspieranie osób wymagających pomocy, pomoc finan-
sowa osobom potrzebującym, pomoc finansowa na rzecz 
podmiotów, organizacji i instytucji działających na rzecz 
ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, kultury 
i sztuki, kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, ubezpie-
czeń oraz osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących, 
programy stypendialne i nagrody, przydzielanie dotacji pie-
niężnych dla organizacji charytatywnych, sponsorowanie 
i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, sponsorowanie 
działalności sportowej, sponsorowanie i finansowanie pro-
gramów badawczych i naukowych, sponsorowanie finanso-
we, sponsorowanie i patronat finansowy, ubezpieczenia, 
usługi w zakresie dotacji finansowych dla podmiotów obję-
tych celami działania fundacji, usługi wspierania rzeczowego 
i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
ubezpieczeń, zarządzanie finansami, zarządzanie ubezpie-
czeniami grupowymi, zbiórki funduszy na rzecz osób po-
szkodowanych w wypadkach, zbiórki funduszy na rzecz 
osób niepełnosprawnych, zbiórki funduszy na rzecz osób 
potrzebujących, zbiórki funduszy na cele związane z ochro-
ną zdrowia i profilaktyką zdrowotną, zbiórki funduszy na cele 
związane z edukacją, nauką, kulturą fizyczną i sportem, zbiór-
ki funduszy na cele związane z działalnością ubezpieczenio-
wą, zbiórki funduszy na cele związane z promocją ochrony 
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, nauki, kultury fi-
zycznej i sportu, działalności ubezpieczeniowej oraz pomo-
cy osobom potrzebującym i osobom niepełnosprawnym, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele opieki me-
dycznej i poprawianie jakości usług medycznych, zbiórki fun-
duszy z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego 
osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych, zbiórki fun-
duszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informa-
cyjnych, zbiórki funduszy z przeznaczeniem na zakup przy-
rządów sportowych i budowę obiektów sportowych, zbiórki 
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funduszy z przeznaczeniem dla podmiotów, organizacji i in-
stytucji działających na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki 
zdrowotnej, edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i spor-
tu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ubezpieczeń oraz 
osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych, 39 organi-
zowanie wycieczek i wczasów dla osób niepełnosprawnych, 
osób chorych, osób poszkodowanych w wypadkach i innych 
osób potrzebujących, usługi związane z organizacją wypo-
czynku osób niepełnosprawnych, osób chorych, osób po-
szkodowanych w wypadkach i innych osób potrzebujących, 
41 administracja stroną internetową oraz profilami społecz-
nościowymi, inicjowanie działalności naukowej, naukowo - 
technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, 
inicjowanie programów edukacyjnych i poradnictwa zawo-
dowego, informacje o edukacji, nauczanie, opracowywanie 
programów medycznych profilaktycznych, organizowanie 
i obsługa konferencji, konkursów, loterii, koncertów, przyjęć, 
spektakli na rzecz dobroczynności oraz pomocy osobom 
potrzebującym, organizowanie zawodów sportowych, orga-
nizowanie imprez sportowych, organizowanie wystaw edu-
kacyjnych, organizowanie spotkań osób sławnych z dziećmi 
i młodzieżą, organizowanie akcji mających na celu edukację 
w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, kultury 
i sztuki, kultury fizycznej i sportu, nauki, oświaty i wychowa-
nia, ubezpieczeń, organizacja imprez rozrywkowych, arty-
stycznych, edukacyjnych, dobroczynnych, organizowanie 
wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie obozów edukacyjnych i rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego po-
radnictwa edukacyjnego i zawodowego dla niepełnospraw-
nych, organizowanie imprez charytatywnych, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, semi-
nariów, kursów i szkoleń o tematyce zdrowotnej, rodzinnej, 
sportowej, ubezpieczeniowej, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów, kursów 
i szkoleń o tematyce dotyczącej niepełnosprawności, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, 
seminariów, kursów i szkoleń o działalności samorządu tery-
torialnego i samorządów zawodowych, produkcja audycji 
radiowych i telewizyjnych, produkcja telewizyjna, produkcja 
muzyczna, produkcja i realizacja nagrań muzycznych i audio-
wizualnych, produkcja filmów i innych materiałów, projekcja 
filmów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierają-
cych dla pracowników służby zdrowia, publikowanie czaso-
pism, gazet, dzienników, periodyków, książek, broszur, pro-
spektów, kalendarzy, publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, publikowanie i upowszechnianie wiedzy o przyczynach 
niepełnosprawności, wiedzy o chorobach i wypadkach oraz 
informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania, 
publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne  
on-line książek, czasopism i periodyków, rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony zdrowia, 
profilaktyki zdrowotnej, edukacji, kultury fizycznej i sportu, 
nauki, edukacji, ubezpieczeń, rozpowszechnianie materia-
łów edukacyjnych dotyczących działalności samorządu tery-
torialnego i samorządów zawodowych, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line, wydawanie i reprodukcja 
nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, kompute-
rowych nośników informacji, usługi edukacyjne, usługi wy-
dawnicze, usługi związane z nauczaniem, kształceniem, roz-
rywką, usługi sportowe i kulturalne, usługi doradztwa w za-
kresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, targów, konkursów i wy-
staw, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, gier ruchowych zespołowych i indywidualnych, 

prowadzenia klubów kultury fizycznej oraz promujących 
zdrowy styl życia, usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia balów, przyjęć, uroczystych otwarć placów zabaw, 
przedstawień teatralnych, koncertów, usługi w zakresie orga-
nizowania konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi 
w zakresie: nauczania i kształcenia praktycznego, edukacji, 
doradztwa zawodowego, organizowania akcji i imprez do-
broczynnych o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, 
organizowania imprez kulturalno-oświatowych, organizowa-
nia imprez rozrywkowych i edukacyjnych mających na celu 
zbiórkę funduszy z przeznaczeniem ich na pomoc dla osób 
potrzebujących i osób w trudnej sytuacji życiowej, usługi 
w zakresie organizowania imprez edukacyjnych i kultural-
nych połączonych z propagowaniem i rozpowszechnianiem 
w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach nie-
sienia pomocy innym, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], 44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], doradztwo medyczne w zakresie wybierania 
odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, 
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników 
do chodzenia i łóżek, opieka zdrowotna w postaci organizacji 
ochrony zdrowia (HMO), porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, udzielanie informacji związanych z usługami 
opieki pielęgniarskiej, usługi związane z ochroną zdrowia 
ludzkiego, usługi wynikające z praktyki lekarskiej, usługi pie-
lęgniarskie i położnicze, usługi szpitali, usługi ośrodków opie-
ki zdrowotnej, usługi poradnictwa medycznego, usługi w za-
kresie profilaktyki i ochrony zdrowia z wyłączeniem działal-
ności prewencyjnej w rozumieniu ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdro-
wia, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, 45 udzielanie 
licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(210) 519806 (220) 2020 10 22
(731) FUNDACJA ŻYJ BEZ BÓLU, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYJ BEZ BÓLU FUNDACJA

(531) 02.09.25, 02.09.25, 26.13.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, doradztwo w zakresie pro-
wadzenia organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, doradztwo w zakresie prowadzenia 
organizacji działających na rzecz kultury fizycznej i sportu, 
doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji działających 
na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, doradztwo 
w zakresie prowadzenia organizacji działających na rzecz 
osób potrzebujących, doradztwo w zakresie prowadzenia 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą lub dobroczynną, informacja o działalności go-
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spodarczej lub dobroczynnej, marketing dotyczący promo-
cji, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organi-
zowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie 
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie promocji im-
prez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele chary-
tatywne, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamo-
wych i promocyjnych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów druko-
wanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów 
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie spon-
sorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sporto-
wą, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produkcja 
reklam, produkcja filmów reklamowych, prowadzenie badań 
marketingowych, promowanie wolontariatu, prowadzenie 
kompleksowych kampanii reklamowych, redagowanie tek-
stów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, usługi public relations, 
tworzenie komputerowych baz danych, usługi w zakresie in-
formacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp 
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie reklamy 
i promocji działań podejmowanych przez fundację i pod-
mioty powiązane z fundacją w związku z ich działalnością 
gospodarczą, kulturalną i handlową, usługi sprzedaży i usługi 
dystrybucji następujących towarów z naniesionym wizerun-
kiem znaku: balonów, bloków papierowych, emblematów, 
etykiet papierowych, fotografii, gier, gumek do ścierania, ka-
lendarzy, kartek okolicznościowych, katalogów okoliczno-
ściowych, kolorowanek, kopert, kredek, książek, materiałów 
biurowych, materiałów reklamowych z papieru lub z tektury, 
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, naklejek, no-
tatników, okolicznościowych torb do pakowania, ozdób oka-
zjonalnych, pamiątek, piórników, plakatów, pocztówek, pro-
spektów, przyborów do pisania i rysowania, rysunków, tablic 
szkolnych, tablic korkowych, toreb, zabawek, zaproszeń, ze-
szytów i innych gadżetów z logo fundacji, usługi sprzedaży 
następujących towarów: albumów, czasopism, książek, bro-
szur, druków, katalogów, katalogów okolicznościowych, pro-
spektów, periodyków, kalendarzy, usługi dystrybucji albu-
mów, czasopism, książek, broszur, druków, katalogów, katalo-
gów okolicznościowych, prospektów, periodyków, kalenda-
rzy, usługi w zakresie promocji ochrony zdrowia, zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, usługi w zakresie promocji kultury 
fizycznej i sportu, usługi w zakresie promocji nauki i edukacji, 
usługi w zakresie promocji ubezpieczeń, usługi w zakresie 
promocji działań oraz form pomocy na rzecz osób potrzebu-
jących, usługi w zakresie promocji działań oraz form pomocy 
na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie promo-
cji działań oraz form pomocy na rzecz osób poszkodowa-
nych w wypadkach, usługi w zakresie promocji działań 
na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego i samorządów 
zawodowych, usługi reklamowe obejmujące promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakre-
sie chorób, usługi w zakresie wspierania, promocji i rozwoju 
aktywności osób niepełnosprawnych, wynajmowanie po-
wierzchni reklamowej, zarządzanie komputerowymi bazami 
danych, 36 administrowanie działalnością ubezpieczeniową, 
doradztwo ubezpieczeniowe, działalność finansowa, infor-
macja o ubezpieczeniach, organizowanie zbierania funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie zbierania funduszy 
na działania związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdro-
wia, organizowanie zbierania funduszy na działania związane 
ze wspieraniem edukacji, kultury fizycznej, sportu i nauki, or-
ganizowanie zbierania funduszy na działania związane 

ze wspieraniem działalności ubezpieczeniowej, organizowa-
nie zbierania funduszy na działania związane z pomocą oso-
bom potrzebującym, organizowanie zbiórek charytatyw-
nych dla osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych, 
organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie 
działalności naukowej i oświatowej, kultury fizycznej i sportu, 
organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania 
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących 
w potrzebie, organizowanie imprez związanych z pozyskiwa-
niem środków finansowych dla osób potrzebujących oraz 
dla instytucji, organizowanie ubezpieczeń, pozyskiwanie fi-
nansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych, pozyskiwanie i podział środków finansowych 
na wspieranie osób wymagających pomocy, pomoc finan-
sowa osobom potrzebującym, pomoc finansowa na rzecz 
podmiotów, organizacji i instytucji działających na rzecz 
ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, kultury 
i sztuki, kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, ubezpie-
czeń oraz osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących, 
programy stypendialne i nagrody, przydzielanie dotacji pie-
niężnych dla organizacji charytatywnych, sponsorowanie 
i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, sponsorowanie 
działalności sportowej, sponsorowanie i finansowanie pro-
gramów badawczych i naukowych, sponsorowanie finanso-
we, sponsorowanie i patronat finansowy, ubezpieczenia, 
usługi w zakresie dotacji finansowych dla podmiotów obję-
tych celami działania fundacji, usługi wspierania rzeczowego 
i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
ubezpieczeń, zarządzanie finansami, zarządzanie ubezpie-
czeniami grupowymi, zbiórki funduszy na rzecz osób po-
szkodowanych w wypadkach, zbiórki funduszy na rzecz 
osób niepełnosprawnych, zbiórki funduszy na rzecz osób 
potrzebujących, zbiórki funduszy na cele związane z ochro-
ną zdrowia i profilaktyką zdrowotną, zbiórki funduszy na cele 
związane z edukacją, nauką, kulturą fizyczną i sportem, zbiór-
ki funduszy na cele związane z działalnością ubezpieczenio-
wą, zbiórki funduszy na cele związane z promocją ochrony 
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, nauki, kultury fi-
zycznej i sportu, działalności ubezpieczeniowej oraz pomo-
cy osobom potrzebującym i osobom niepełnosprawnym, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele opieki me-
dycznej i poprawianie jakości usług medycznych, zbiórki fun-
duszy z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego 
osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych, zbiórki fun-
duszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informa-
cyjnych, zbiórki funduszy z przeznaczeniem na zakup przy-
rządów sportowych i budowę obiektów sportowych, zbiórki 
funduszy z przeznaczeniem dla podmiotów, organizacji i in-
stytucji działających na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki 
zdrowotnej, edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i spor-
tu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ubezpieczeń oraz 
osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych, 39 organi-
zowanie wycieczek i wczasów dla osób niepełnosprawnych, 
osób chorych, osób poszkodowanych w wypadkach i innych 
osób potrzebujących, usługi związane z organizacją wypo-
czynku osób niepełnosprawnych, osób chorych, osób po-
szkodowanych w wypadkach i innych osób potrzebujących, 
41 administracja stroną internetową oraz profilami społecz-
nościowymi, inicjowanie działalności naukowej, naukowo - 
technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, 
inicjowanie programów edukacyjnych i poradnictwa zawo-
dowego, informacje o edukacji, nauczanie, opracowywanie 
programów medycznych profilaktycznych, organizowanie 
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i obsługa konferencji, konkursów, loterii, koncertów, przyjęć, 
spektakli na rzecz dobroczynności oraz pomocy osobom 
potrzebującym, organizowanie zawodów sportowych, orga-
nizowanie imprez sportowych, organizowanie wystaw edu-
kacyjnych, organizowanie spotkań osób sławnych z dziećmi 
i młodzieżą, organizowanie akcji mających na celu edukację 
w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, kultury 
i sztuki, kultury fizycznej i sportu, nauki, oświaty i wychowa-
nia, ubezpieczeń, organizacja imprez rozrywkowych, arty-
stycznych, edukacyjnych, dobroczynnych, organizowanie 
wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie obozów edukacyjnych i rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego po-
radnictwa edukacyjnego i zawodowego dla niepełnospraw-
nych, organizowanie imprez charytatywnych, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, semi-
nariów, kursów i szkoleń o tematyce zdrowotnej, rodzinnej, 
sportowej, ubezpieczeniowej, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów, kursów 
i szkoleń o tematyce dotyczącej niepełnosprawności, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, 
seminariów, kursów i szkoleń o działalności samorządu tery-
torialnego i samorządów zawodowych, produkcja audycji 
radiowych i telewizyjnych, produkcja telewizyjna, produkcja 
muzyczna, produkcja i realizacja nagrań muzycznych i audio-
wizualnych, produkcja filmów i innych materiałów, projekcja 
filmów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierają-
cych dla pracowników służby zdrowia, publikowanie czaso-
pism, gazet, dzienników, periodyków, książek, broszur, pro-
spektów, kalendarzy, publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, publikowanie i upowszechnianie wiedzy o przyczynach 
niepełnosprawności, wiedzy o chorobach i wypadkach oraz 
informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania, 
publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne  
on-line książek, czasopism i periodyków, rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony zdrowia, 
profilaktyki zdrowotnej, edukacji, kultury fizycznej i sportu, 
nauki, edukacji, ubezpieczeń, rozpowszechnianie materia-
łów edukacyjnych dotyczących działalności samorządu tery-
torialnego i samorządów zawodowych, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line, wydawanie i reprodukcja 
nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, kompute-
rowych nośników informacji, usługi edukacyjne, usługi wy-
dawnicze, usługi związane z nauczaniem, kształceniem, roz-
rywką, usługi sportowe i kulturalne, usługi doradztwa w za-
kresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, targów, konkursów i wy-
staw, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, gier ruchowych zespołowych i indywidualnych, 
prowadzenia klubów kultury fizycznej oraz promujących 
zdrowy styl życia, usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia balów, przyjęć, uroczystych otwarć placów zabaw, 
przedstawień teatralnych, koncertów, usługi w zakresie orga-
nizowania konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi 
w zakresie: nauczania i kształcenia praktycznego, edukacji, 
doradztwa zawodowego, organizowania akcji i imprez do-
broczynnych o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, 
organizowania imprez kulturalno-oświatowych, organizowa-
nia imprez rozrywkowych i edukacyjnych mających na celu 
zbiórkę funduszy z przeznaczeniem ich na pomoc dla osób 
potrzebujących i osób w trudnej sytuacji życiowej, usługi 
w zakresie organizowania imprez edukacyjnych i kultural-
nych połączonych z propagowaniem i rozpowszechnianiem 
w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach nie-
sienia pomocy innym, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-

czenia fizyczne], 44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], doradztwo medyczne w zakresie wybierania 
odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, 
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników 
do chodzenia i łóżek, opieka zdrowotna w postaci organizacji 
ochrony zdrowia (HMO), porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, udzielanie informacji związanych z usługami 
opieki pielęgniarskiej, usługi związane z ochroną zdrowia 
ludzkiego, usługi wynikające z praktyki lekarskiej, usługi pie-
lęgniarskie i położnicze, usługi szpitali, usługi ośrodków opie-
ki zdrowotnej, usługi poradnictwa medycznego, usługi w za-
kresie profilaktyki i ochrony zdrowia z wyłączeniem działal-
ności prewencyjnej w rozumieniu ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdro-
wia, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, 45 udzielanie 
licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(210) 519807 (220) 2020 10 21
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WIZAŻANKI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych, blogów lub portali internetowych, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, 
Intranetu, usługi w zakresie reklamy prasowej, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, 
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji 
do komputerowych baz danych, usługi kompilacji, aktuali-
zacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych 
bazach danych, usługi wyszukiwania danych i informacji 
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane 
wyszukiwanie informacji handlowych, usługi dostarczania 
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji han-
dlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, 
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, katalogowanie informacji o towarach 
i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych 
dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, promowanie sprzedaży za pośrednictwem 
artykułów promocyjnych w gazetach, periodykach, na blo-
gach internetowych, portalach internetowych i w mediach 
społecznościowych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządza-
nie biznesowe w zakresie interaktywnej strony internetowej 
dla użytkowników stosujących aplikacje i oprogramowanie 
do wyszukiwania, przeglądania i oceniania treści interneto-
wych, w celu zamawiania i nabywania towarów i usług, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów rabatowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, 
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez ko-
rzystanie z rabatów, prezentowanie produktów w mediach 
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dla celów sprzedaży detalicznej, usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów i usług, zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacje na temat ran-
kingu sprzedaży produktów, obsługa portali internetowych 
on-line dla sprzedających i kupujących towary i usługi, usługi 
w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania ryn-
ku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże 
opinii publicznej, usługi współpracy z blogerami, usługi za-
rządzania społecznością on-line, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
38 usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych, portali i blogów 
internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, usługi udostępniania portali internetowych 
o tematyce zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, usługi 
udostępniania portali internetowych związanych z kosme-
tologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem, 
dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kultu-
rą, sztuką, rozrywką, komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, usługi udostępniania internetowego forum dysku-
syjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych, usługi udostępniania komputerowych baz danych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze książkowe i Internetowe, usłu-
gi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, 
innych niż teksty reklamowe, usługi publikacji, publikowanie 
i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym 
w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publi-
kacje multimedialne i internetowe, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, organi-
zowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe 
i coaching, treningi rozwoju osobistego, usługi w zakresie 
organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia 
imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, 
kongresów, wystaw i targów w celach rozrywkowych, edu-
kacyjnych i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych w ce-
lach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowa-
dzenie loterii i plebiscytów, organizowanie i prowadzenie 
ceremonii przyznawania i wręczania nagród, przyznawanie 
nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higie-
ny żywienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych, 
mody i stylu, usługi pisania blogów, publikowanie recenzji, 
zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi filmowania, 
produkcja nagrań audio i video, produkcja multimedialna, re-
alizacja nagrań audiowizualnych, usługi fotograficzne, foto-
grafika artystyczna, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, 
usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, spor-
towych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypo-
czynku i rekreacji, usługi związane z rozrywką, udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 42 udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwa-
nia informacji, w tym o tematyce społecznej, zdrowotnej, 
medycznej, farmakologicznej, związanych z psychologią, 
kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odży-
wianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekre-
acją, kulturą, sztuką, rozrywką, związanych z prowadzeniem 

domu i ogrodnictwem, udostępnianie stron internetowych 
w celu dostępu i pozyskiwania informacji w dziedzinie ko-
smetyki, kosmetologii. urody, higieny żywienia, odżywiania, 
dietetyki, przepisów kulinarnych, mody i stylu, udostępnia-
nie miejsc na serwerach, udostępnianie miejsca w Internecie 
na błogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwe-
rów i platform, usługi projektowania i opracowywania baz 
danych, usługi testowania produktów, testowanie kosmety-
ków, 44 usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medycyny, 
farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny ży-
wienia, odżywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej 
i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach służby 
zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, 
salonach piękności, gabinetach masażu, salonach SPA, ap-
tekach, udostępnianie informacji o lekach, usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienio-
nych usług.

(210) 519812 (220) 2020 10 22
(731) MODERNWINECLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modern Wine Club

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wina, napoje destylowane, destylowane napoje alko-
holowe na bazie zbóż, alkoholowe ekstrakty owocowe, 
35 usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania 
się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych 
i hurtowniach, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewi-
zji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych oraz 
barów, kawiarni i restauracji: napojów alkoholowych, win, 
napojów destylowanych, destylowanych napojów alko-
holowych na bazie zbóż, alkoholowych ekstraktów owo-
cowych, soków, świeżo wyciskanych soków owocowych 
i warzywnych, olejów spożywczych, świeżo wytłaczanych 
olejów spożywczych, owoców, warzyw, nasion, natural-
nych suplementów diety, aromatów do żywności i napo-
jów w postaci olejków eterycznych, herbat leczniczych, 
herbat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów zio-
łowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli 
do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alko-
holi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej 
do celów medycznych, dietetycznych napojów przysto-
sowanych do celów medycznych, dietetycznych substan-
cji przystosowanych do celów medycznych, olejów spo-
żywczych do celów leczniczych, mineralnych suplemen-
tów diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, 
kawy, napojów na bazie kawy, cykorii, herbaty, napojów 
na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, galaretek 
owocowych, sorbetów- lodów, reklamy radiowe i telewi-
zyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketin-
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gowe świadczone za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych, dystrybucja materiałów reklamowych- próbek, 
druków, prospektów, broszur, analizy rynkowe, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 43 catering, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
w tym gotowych do spożycia dań o określonej liczbie ka-
lorii służących redukcji wagi lub utrzymania sylwetki oraz 
prowadzeniu zdrowego trybu życia, przygotowywanie 
i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi z zakresu zaopatry-
wania w żywność na zamówienie, usługi w zakresie dzia-
łalności gastronomicznej, prowadzenie restauracji, stołó-
wek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, 
kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastro-
nomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji 
żywność i napoje, dekorowanie ciast.

(210) 519815 (220) 2020 10 22
(731) VIRTUS SUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) watt tworzymy technologie solarne

(531) 01.03.02, 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, alarmy pożarowe, 
anody, aparatura do kontrolowania temperatury, aplika-
cje komputerowe do pobrania, baterie anodowe, baterie 
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne 
do pojazdów, baterie słoneczne, instalacje elektryczne, 
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozrucho-
we do silników, kolektory elektryczne, ładowarki do ba-
terii, odgromniki, przetworniki elektryczne, przewodniki 
elektryczne, przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki akumulatoro-
we, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], tablice rozdziel-
cze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], 
transformatory elektryczne, wyłączniki samoczynne, 
11 agregaty klimatyzacyjne, aparatura i instalacje chłod-
nicze, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo-
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatu-
ra regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 
baterie mieszające do rur wodociągowych, ciśnieniowe 
zbiorniki wody, filtry do wody pitnej, grzejniki do central-
nego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, 
instalacje do uzdatniania wody, instalacje grzewcze, kotły 
grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], piece słoneczne, 
podgrzewacze wody, pompy ciepła, termiczne kolektory 
słoneczne [ogrzewanie], urządzenia do ogrzewania, urzą-
dzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazo-
we, urządzenia do ogrzewania podłogowego, urządze-
nia elektryczne do ogrzewania, wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, zasobniki ciepła, zmiękczacze wody, 
37 montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi elektry-
ków, usługi hydrauliczne.

(210) 519828 (220) 2020 10 22
(731) DROZDYK DARIUSZ CHEMISPACE, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DDPrint

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 atrament do drukarek atramentowych, kar-
tridże do drukarek, napełnione kartridże z tonerem, napeł-
nione, do drukarek atramentowych, kartridże z tonerem, 
napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem 
do drukarek atramentowych [napełnione], tonery do druka-
rek i fotokopiarek, tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, 
tusz do drukarek, tusze do drukarek i fotokopiarek, wkłady 
atramentowe, pełne, do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, 
do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do dru-
karek laserowych.

(210) 519843 (220) 2020 10 22
(731) AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

(531) 25.07.06, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty oraz instrumenty medyczne i we-
terynaryjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej u ludzi, usługi weterynaryjne, usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 519873 (220) 2020 10 22
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY DIET

(531) 05.03.13, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringowe 
- usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napo-
jów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego, 
doradztwo kulinarne, usługi w zakresie cateringu żywności 
dietetycznej, usługi polegające na przygotowywaniu i ser-
wowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i na-
pojów przeznaczonych dla sportowców, usługi polegające 
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informa-
cje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków 
i napojów oraz na udostępnianiu baz danych zawierających 
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przepisy i porady kulinarne, usługi doradcze w dziedzinie ga-
stronomii, usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu 
dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, deko-
rowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przy-
gotowywania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi dietetyków, 
w tym usługi dietetyków sportowych, usługi w zakresie pla-
nowania i nadzorowania diety, w tym usługi przeznaczone 
dla sportowców, usługi doradcze i konsultingowe w dziedzi-
nie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, 
usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad i informa-
cji z dziedziny dietetyki, w tym konsultacji, porad i informa-
cji dotyczących żywienia sportowców, usługi informacyjne 
w dziedzinie dietetyki, usługi polegające na udostępnianiu 
witryny internetowej zawierającej informacje i porady doty-
czące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowa-
nia i redukcji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym 
odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, układanie indywidualnych diet.

(210) 519905 (220) 2020 10 23
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) haxon
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory 
wyciągowe, wentylatory do sprężania, pompy, urządzenia 
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, od-
kurzacze roboty, odkurzacze do odsysania płynów, odku-
rzacze do celów przemysłowych, instalacje do centralnego 
odkurzania, torby do odkurzaczy, worki do odkurzaczy, worki 
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, szczotki do odkurza-
czy, węże do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, zamiatarki, 
maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia 
ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzy-
stujące dysze ciśnieniowe, maszyny, narzędzia i urządzenia 
ogrodnicze, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, kosiarki 
do trawy, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłko-
we do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, maszyny 
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności 
i napojów, urządzenia do napowietrzania wody i napojów, 
maszyny do mineralizacji wody pitnej, akcesoria, zespoły, 
podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienio-
nych powyżej urządzeń, maszyn i narzędzi, 11 systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: wentylacyjne, systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regu-
lacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: 
nawiewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do filtracji 
powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatu-
ra, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do nawilżania 
powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatu-
ra, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do osuszania 
powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do dezodo-
ryzacji, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do oczyszczania 
powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: grzewcze, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: chłodnicze, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrol-

no-pomiarowa i regulacyjna: sanitarne, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomia-
rowa i regulacyjna: łazienkowe, systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do uzdatniania wody, systemy, instalację, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do filtrowania wody pitnej, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: do zmiękczania wody, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: do oczyszczania cieczy, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: do nawadniania (w tym automatycznego), 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do dystrybucji wody, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do suszenia, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-
-pomiarowa i regulacyjna: do gotowania, akcesoria, zespoły, 
podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymie-
nionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, 
armatury zawarte w klasie 11, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i inter-
netowej towarów takich jak: narzędzia ręczne o napędzie in-
nym niż ręczny, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące 
wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, pompy, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odku-
rzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze do odsysania płynów, 
odkurzacze do celów przemysłowych, instalacje do central-
nego odkurzania, torby do odkurzaczy, worki do odkurza-
czy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, szczotki 
do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, 
zamiatarki, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny 
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczą-
ce, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, maszyny, narzędzia 
i urządzenia ogrodnicze, maszyny, narzędzia i urządzenia rol-
nicze, kosiarki do trawy, kosiarki do trawników z siedziskiem, 
kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samo-
bieżne, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygoto-
wywania żywności i napojów, urządzenia do napowietrza-
nia wody i napojów, maszyny do mineralizacji wody pitnej, 
akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz 
części do wymienionych powyżej urządzeń, maszyn i narzę-
dzi, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: wentylacyjne, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-
-pomiarowa i regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instala-
cje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-po-
miarowa i regulacyjna: nawiewcze, systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do filtracji powietrza, systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do nawilżania powietrza, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: do osuszania powietrza, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: do dezodoryzacji, systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do oczyszczania powietrza, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiaro-
wa i regulacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regula-
cyjna: chłodnicze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: sani-
tarne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: łazienkowe, sys-
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temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kon-
trolno-pomiarowa i regulacyjna: do uzdatniania wody, syste-
my, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kon-
trolno-pomiarowa i regulacyjna: do filtrowania wody pitnej, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do zmiękczania wody, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do oczyszczania cieczy, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do nawadniania (w tym 
automatycznego), systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do dys-
trybucji wody, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, ar-
matura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do su-
szenia, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do gotowania, 
akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz 
części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urzą-
dzeń, aparatury zawarte w klasie 11.

(210) 519908 (220) 2020 10 23
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łowicz 1906 Księżak SER TYPU SZWAJCARSKIEGO 

sery łowickie Najwyższa Jakość Polskie Mleko Bez 
substancji konserwujących

(531) 02.03.04, 25.01.01, 05.13.25, 24.03.08, 25.07.03, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, sery, twarogi.

(210) 519934 (220) 2020 10 26
(731) SOWIŃSKA MILENA RABATIO, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) rabatio
(510), (511) 35 usługi informacyjne dotyczące reklamy, usłu-
gi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wy-
boru nabywanych towarów, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabato-
wych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych 

i/lub reklamowych, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, 
telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych, zapew-
nianie dostępu do stron internetowych.

(210) 519950 (220) 2020 10 26
(731) POŹNIAK EDYTA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) DŻEPETTO
(510), (511) 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, al-
bumy upamiętniające wydarzenia, księgi gości, pamiątko-
we, papierowe ozdoby do ciast, koła, napisy, litery, obrę-
cze z papieru i kartonu, winietki z papieru i kartonu, kartki 
okolicznościowe, świąteczne, z życzeniami, do opakowań 
na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, materiały drukowane, materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, drukowane znaki papierowe zawie-
rające numery stołów do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia, girlandy papie-
rowe, chusteczki higieniczne, 20 ozdoby do ciast z two-
rzyw sztucznych, koła, napisy, litery, obręcze z drewna lub 
tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka 
[drewniane lub z tworzyw sztucznych], dekoracyjne skrzynki 
drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane 
lub z tworzyw sztucznych pudła i pudełka do przechowy-
wania, drewniane ramki na zdjęcia, drewniane ramy do ob-
razów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane 
znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane, 
pojemniki drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdo-
by i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
breloki pamiątkowe z drewna, łapacze snów [dekoracje], wie-
szaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, ramy, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, nie-
metalowe, etykiety z tworzyw sztucznych, bransoletki nie-
metalowe identyfikacyjne, podkładki drewniane oraz z two-
rzyw sztucznych, wachlarze, znaczniki do roślin z tworzyw 
sztucznych, drewniane znaki oraz numery do stosowania 
podczas specjalnych wydarzeń, winietki z drewna i tworzyw 
sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], girlandy drewniane, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących 
towarów: albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy 
upamiętniające wydarzenia, księgi gości, księgi pamiątkowe, 
papierowe ozdoby do ciast, koła oraz napisy i litery oraz ob-
ręcze z papieru i kartonu, winietki z papieru i kartonu, kartki 
okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, kartki 
do opakowań na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru oraz kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, drukowane znaki papierowe 
zawierające numery stołów do stosowania podczas specjal-
nych wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia, girlandy pa-
pierowe, chusteczki higieniczne, ozdoby do ciast z tworzyw 
sztucznych, koła i napisy oraz litery i obręcze z drewna lub 
tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka 
- drewniane lub z tworzyw sztucznych, dekoracyjne skrzynki 
drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane 
lub z tworzyw sztucznych pudła i pudełka do przechowy-
wania, drewniane ramki na zdjęcia, drewniane ramy do ob-
razów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane 
znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane, po-
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jemniki drewniane, statuetki oraz figurki i dzieła sztuki oraz 
ozdoby i dekoracje wykonane z drewna lub wosku oraz gip-
su lub tworzyw sztucznych, breloki pamiątkowe z drewna, 
łapacze snów (dekoracje), wieszaki na ubrania, wieszaki stoją-
ce do ubrań (meble) i haczyki na ubrania, niemetalowe ramy, 
niemetalowe pojemniki, niemetalowe spinacze, niemetalo-
we uchwyty do ram lub pojemników lub spinaczy, etykiety 
z tworzyw sztucznych, bransoletki niemetalowe identyfika-
cyjne, podkładki drewniane oraz z tworzyw sztucznych, wa-
chlarze, znaczniki do roślin z tworzyw sztucznych, drewnia-
ne znaki oraz numery do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, winietki z drewna i tworzyw sztucznych, deko-
racje wiszące (ozdoby), girlandy drewniane, świece i knoty 
do oświetlenia, świece okolicznościowe, lampy do celów 
oświetleniowych, lampy drewniane, obudowy do lamp, 
bransoletki z drewnianych koralików, breloki do kluczy, stroiki 
na świece, profitki (osłonki wkładane na świecę w celu ochro-
ny przed skapującą stearyną) z metali szlachetnych, profitki 
(osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapu-
jącą stearyną) nie z metali szlachetnych, chusteczki tekstyl-
ne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży i obuwia 
oraz nakryć głowy, chodaki drewniane, zabawki drewniane, 
dekoracje i ozdoby choinkowe, puzzle, zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie 
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, organizowanie targów w celach handlowych 
oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie po-
średnictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 519951 (220) 2020 10 26
(731) POŹNIAK EDYTA, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dżepetto

(531) 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, al-
bumy upamiętniające wydarzenia, księgi gości, pamiątko-
we, papierowe ozdoby do ciast, koła, napisy, litery, obrę-
cze z papieru i kartonu, winietki z papieru i kartonu, kartki 
okolicznościowe, świąteczne, z życzeniami, do opakowań 
na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, materiały drukowane, materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, drukowane znaki papierowe zawie-
rające numery stołów do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia, girlandy papie-
rowe, chusteczki higieniczne, 20 ozdoby do ciast z two-
rzyw sztucznych, koła, napisy, litery, obręcze z drewna lub 
tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka 
[drewniane lub z tworzyw sztucznych], dekoracyjne skrzynki 

drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane 
lub z tworzyw sztucznych pudła i pudełka do przechowy-
wania, drewniane ramki na zdjęcia, drewniane ramy do ob-
razów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane 
znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane, 
pojemniki drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdo-
by i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
breloki pamiątkowe z drewna, łapacze snów [dekoracje], wie-
szaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, ramy, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, nie-
metalowe, etykiety z tworzyw sztucznych, bransoletki nie-
metalowe identyfikacyjne, podkładki drewniane oraz z two-
rzyw sztucznych, wachlarze, znaczniki do roślin z tworzyw 
sztucznych, drewniane znaki oraz numery do stosowania 
podczas specjalnych wydarzeń, winietki z drewna i tworzyw 
sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], girlandy drewniane, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących 
towarów: albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy 
upamiętniające wydarzenia, księgi gości, księgi pamiątkowe, 
papierowe ozdoby do ciast, koła oraz napisy i litery oraz ob-
ręcze z papieru i kartonu, winietki z papieru i kartonu, kartki 
okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, kartki 
do opakowań na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru oraz kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, drukowane znaki papierowe 
zawierające numery stołów do stosowania podczas specjal-
nych wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia, girlandy pa-
pierowe, chusteczki higieniczne, ozdoby do ciast z tworzyw 
sztucznych, koła i napisy oraz litery i obręcze z drewna lub 
tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka 
- drewniane lub z tworzyw sztucznych, dekoracyjne skrzynki 
drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane 
lub z tworzyw sztucznych pudła i pudełka do przechowy-
wania, drewniane ramki na zdjęcia, drewniane ramy do ob-
razów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane 
znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane, po-
jemniki drewniane, statuetki oraz figurki i dzieła sztuki oraz 
ozdoby i dekoracje wykonane z drewna lub wosku oraz gip-
su lub tworzyw sztucznych, breloki pamiątkowe z drewna, 
łapacze snów (dekoracje), wieszaki na ubrania, wieszaki stoją-
ce do ubrań (meble) i haczyki na ubrania, niemetalowe ramy, 
niemetalowe pojemniki, niemetalowe spinacze, niemetalo-
we uchwyty do ram lub pojemników lub spinaczy, etykiety 
z tworzyw sztucznych, bransoletki niemetalowe identyfika-
cyjne, podkładki drewniane oraz z tworzyw sztucznych, wa-
chlarze, znaczniki do roślin z tworzyw sztucznych, drewnia-
ne znaki oraz numery do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, winietki z drewna i tworzyw sztucznych, deko-
racje wiszące (ozdoby), girlandy drewniane, świece i knoty 
do oświetlenia, świece okolicznościowe, lampy do celów 
oświetleniowych, lampy drewniane, obudowy do lamp, 
bransoletki z drewnianych koralików, breloki do kluczy, stroiki 
na świece, profitki (osłonki wkładane na świecę w celu ochro-
ny przed skapującą stearyną) z metali szlachetnych, profitki 
(osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapu-
jącą stearyną) nie z metali szlachetnych, chusteczki tekstyl-
ne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży i obuwia 
oraz nakryć głowy, chodaki drewniane, zabawki drewniane, 
dekoracje i ozdoby choinkowe, puzzle, zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie 
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, organizowanie targów w celach handlowych 
oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kup-



Nr  ZT52/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie po-
średnictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 519956 (220) 2020 10 26
(731) REGIONALNA GRUPA DETALICZNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD GRUPA

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi do-
radcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowa-
dzeniem franszyz, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradcze w zakre-
sie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradztwa bizneso-
wego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi 
franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi świadczo-
ne przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach fran-
chisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi dorad-
cze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze 
odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi klubów klienta dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, usługi promocyjne i reklamowe, promo-
cja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygo-
towywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych 
dla osób trzecich, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakre-
sie usług reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z or-
ganizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, organizowanie programów lojalno-
ściowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamo-
wych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 

planów motywacyjnych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, usługi reklamowe i promocyjne 
oraz dotyczące ich konsultacje, wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, administrowanie dotyczące marketingu, 
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marke-
tingu, analizy w zakresie marketingu, badania rynku i badania 
marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biz-
nesowego, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowe-
go, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji marketingowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, planowanie 
strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, pora-
dy w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące kon-
sultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w za-
kresie marketingu, prowadzenie badań marketingowych, przy-
gotowywanie planów marketingowych, świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, udzielanie informacji 
dotyczących marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, 
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, zarządzanie przed-
siębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich.

(210) 519958 (220) 2020 10 26
(731) MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK PEMAL  

SPÓŁKA AKCYJNA, Malbork
(540) (znak słowny)
(540) PEMAL
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, przenośne konstrukcje 
metalowe, konstrukcje stalowe, 7 maszyny rolkowe [przeno-
śniki], rolki transportowe, traki [maszyny tartaczne], osie [części 
maszyn], osie do maszyn, obrabiarki, obrabiarki do maszyn 
do obróbki drewna, uchwyty do ostrzy [obrabiarki], urządze-
nia zaciskowe do użytku z obrabiarkami, wrzeciona do obra-
biarek, zaciski robocze do obrabiarek, ostrzarki zasilane elek-
trycznie, 8 ręcznie obsługiwane ostrzarki do wierteł, ostrzarki 
ręczne, 37 serwisowanie obrabiarek, 42 usługi inżynieryjne 
dotyczące projektowania obrabiarek, opracowania technolo-
giczne w zakresie obrabiarek.

(210) 519965 (220) 2020 10 26
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od 1948 DROP
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(531) 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 22 pierze i puch na pościel, 29 mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrak-
ty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko 
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, pikle, 
31 zwierzęta żywe, karma dla zwierząt, pasza, jaja wylęgowe, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodze-
nia rolno-spożywczego tak aby umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w najlepszych warunkach, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, usługi marketingowe, 40 ubój zwierząt, 
44 hodowla zwierząt.

(210) 519966 (220) 2020 10 26
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od 1948 DROP pasztet Z DROBIEM znany od 1972 

roku

(531) 03.07.03, 03.07.24, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
27.07.01, 25.05.02, 29.01.13

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, kon-
serwy mięsne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw 
mięsnych.

(210) 519967 (220) 2020 10 26
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od 1948 DROP pasztet Z POMIDORAMI

(531) 03.07.03, 05.09.17, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.17, 
26.01.18, 25.05.05, 27.07.01

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, kon-
serwy mięsne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, 

dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw 
mięsnych.

(210) 519968 (220) 2020 10 26
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od 1948 DROP pasztet z dodatkiem KACZKI

(531) 03.07.03, 03.07.06, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14, 25.05.05

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, kon-
serwy mięsne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw 
mięsnych.

(210) 519969 (220) 2020 10 26
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZTET z drobiem Codzienny

(531) 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15, 28.05.99, 25.01.15, 05.03.13, 
08.05.01

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, kon-
serwy mięsne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw 
mięsnych.
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(210) 519975 (220) 2020 10 26
(731) SZTOMPKA KRZYSZTOF WLS, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITYOU

(531) 02.01.23, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 dostarczanie informacji biznesowych i han-
dlowych on-line, publikowanie materiałów reklamowych 
on-line, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie ma-
teriałów edukacyjnych, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie filmów do pobrania, usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie filmów związanych z żywieniem, usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie filmów związanych 
ze sportem, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
udostępniania filmów nie do pobrania, 41 coaching w za-
kresie życia osobistego [life coaching], doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dys-
trybucja filmów, instruktaż w zakresie treningu kondycyjne-
go, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, produkcja szkoleniowych fil-
mów wideo, produkcja filmów wideo, prowadzenie kursów 
internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów szkole-
niowych on-line związanych z odżywianiem, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z dietą, trening osobisty 
[szkolenie], treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnia-
nie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą por-
talu on-line, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie edu-
kacji dietetycznej, usługi trenerskie, usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, 44 doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, planowanie i nadzorowanie diety, profesjonal-
ne doradztwo związane z dietą, udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi w zakre-
sie planowania diety odchudzającej, usługi dietetyków.

(210) 519986 (220) 2020 10 26
(731) MYJNIA ŚWINKA-ELKSE LTD  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYJNIA ŚWINKA

(531) 03.04.18, 03.04.24, 18.01.01, 18.01.23, 26.01.03, 26.01.16, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 3 chemia do myjni pojazdów, środki do czysz-
czenia i polerowania pojazdów, środki nabłyszczające 
do pojazdów, szampony do mycia pojazdów, woski samo-
chodowe, środki zapachowe do pojazdów, 7 myjnie pojaz-

dów i ich części, myjnie bezdotykowe, myjnie modułowe, 
myjnie kontenerowe, maszyny myjące, piorące oraz suszące, 
35 usługa w zakresie sprzedaży artykułów do mycia i pielę-
gnacji pojazdów, 37 mycie pojazdów, mycie oraz suszenie 
pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myjni samocho-
dowej, kompleksowe czyszczenie pojazdów, konserwacja 
i naprawa pojazdów, 40 dezodoryzacja powietrza, oczysz-
czanie powietrza, odświeżanie powietrza.

(210) 519990 (220) 2020 10 26
(731) DANZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubaczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANZZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 519992 (220) 2020 10 26
(731) RESTAURANTS AMBER SIDE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYGLE BISTRO & WINE

(531) 26.01.12, 26.01.16, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 519994 (220) 2020 10 26
(731) LESZEK BEATA MAX 4, Wola Rębkowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X MAX 4

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone oline w zakre-
sie następujących towarów: anteny i akcesoria RTV, sprzęt 
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AGD, sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, tunery, łado-
warki, adaptery, głośniki, tablety, piloty, uchwyty do telewi-
zorów, elektronika samochodowa, radia samochodowe, gło-
śniki samochodowe, anteny samochodowe, oświetlenie sa-
mochodowe, akcesoria samochodowe, akcesoria rowerowe, 
oświetlenie do rowerów, akcesoria domowe, akcesoria BHP, 
akcesoria podróżne, plecaki, lodówki turystyczne, pojemniki 
do przechowywania, chemia elektroniczna, środki czyszczą-
ce, narzędzia, oświetlenie, lampy LED, latarki, żarówki.

(210) 519995 (220) 2020 10 27
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowny)
(540) PHARM FOOT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dło-
ni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, żele 
budujące do paznokci, akryl do paznokci, rozpuszczalniki 
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające 
skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosme-
tyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, 
mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki kosmetyczne, olej-
ki kosmetyczne, 8 akcesoria do manicure i pedicure, pilniki, 
polerki do manicure, kostki polerujące do manicure, patyczki 
do manicure, łyżeczki kosmetyczne, tarki do pedicure, cążki 
do skórek, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, fre-
zy do manicure, kapturki na frezy do manicure, 35 sprzedaż 
kosmetyków, farmaceutyków i akcesoriów do manicure i pe-
dicure, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody dla ludzi.

(210) 520005 (220) 2020 10 27
(731) POŚCIELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 10 prześcieradła [okrycia] do użytku medyczne-
go, 20 łóżka, pościel, materace, poduszki.

(210) 520010 (220) 2020 10 27
(731) HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COVIEND
(510), (511) 5 tabletki ziołowe do celów leczniczych, 30 sło-
dycze z ziołami, cukierki ziołowe.

(210) 520012 (220) 2020 10 27
(731) MOŻDŻANOWSKA MONIKA SKLEP ZOOLOGICZNY 

DORA, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DORA MARKĘ POLECA KARMA BEZZBOŻOWA

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12, 25.05.02, 05.03.13, 05.07.01
(510), (511) 31  karma dla psów.

(210) 520016 (220) 2020 10 28
(731) 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perFect

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje szybko-
wiążące dla budownictwa, kleje elastyczne dla budownic-
twa, klej gipsowy, kleje do płytek, do marmuru, do betonu 
komórkowego, do styropianu, kleje do siatki, klej do parkie-
tu, środki chemiczne do zapobiegania korozji, 2 farby, lakiery, 
preparaty do zabezpieczania przed korozją, masy mineralne 
z dodatkami inhibitorów zapobiegające korozji, farby zapo-
biegające korozji, środki zabezpieczające drewno, zaprawy 
farbiarskie, podkład gruntujący - grunt podtynkowy, grunt 
do podłoży betonowych, grunt do podłoży gipsowych, 6 bu-
dowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe dla bu-
downictwa, konstrukcje metalowe do systemów sufitowych, 
metalowe elementy systemów sufitowych, 7 narzędzia ma-
szynowe, narzędzia budowlane o napędzie innym niż ręczny, 
8 narzędzia i przyrządy ręczne malarskie, tynkarskie, warszta-
towe, ręczne narzędzia budowlane, 17 materiały izolacyjne, 
izolacje termiczne, systemy ociepleń budynków, folie paro-
izolacyjne, folie paroprzepuszczalne, hydroizolacyje, lakiery 
i farby izolacyjne, 19 niemetalowe materiały budowlane, sufi-
ty niemetalowe, sufity niemetalowe podwieszane, konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna tradycyjna oraz za pośrednictwem In-
ternetu w zakresie materiałów budowlanych metalowych 
i niemetalowych, materiałów wykończeniowych, narzędzi 
i przyrządów ręcznych, narzędzi maszynowych, narzędzi bu-
dowlanych, materiałów izolacyjnych, chemii budowlanej.
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(210) 520023 (220) 2020 10 28
(731) BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MELT
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur kanalizacyjnych.

(210) 520025 (220) 2020 10 28
(731) BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BRUNALI
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur kanalizacyjnych, 
produkty do udrażniania odpływów i zlewów, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego.

(210) 520026 (220) 2020 10 28
(731) BRUNALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.03.04, 26.04.05, 26.04.10, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur kanalizacyjnych, 
produkty do udrażniania odpływów i zlewów, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego.

(210) 520028 (220) 2020 10 27
(731) FHU MULTI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowny)
(540) FHU MULTI PROJEKT
(510), (511) 37 usługi dotyczące asfaltowania, budowy falo-
chronów, budowy i konserwacji rurociągów, budowy i na-
prawy magazynów, pawilonów i sklepów targowych, usługi 
budowlane dotyczące budynków mieszkalnych, obiektów 
przemysłowych i użyteczności publicznej, instalowanie i na-
prawa drzwi i okien, informacja budowlana o naprawach 
drzwi i okien, informacja budowlana o naprawach i nowych 
technologiach stosowanych w budownictwie, instalowanie, 
konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wind i urzą-
dzeń i instalacji wodno - ściekowych oraz klimatyzacyjnej 
i wentylacyjnej, izolowanie i termomodernizacja budynków, 
usługi budowlane w zakresie malowania, tapetowania, ukła-
dania glazury, murowania, montaż rusztowań, nadzór bu-
dowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, 
zabezpieczenie budynków przed wilgocią, budowa dróg, 
ścieżek rowerowych i chodników.

(210) 520029 (220) 2020 10 28
(731) GM KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAFT LAB

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.19, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, biał-
kowe suplementy diety, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, diete-
tyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne w formie 
napojów, koktajle białkowe, 29 mięso i wyroby mięsne, na-
biał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzo-
ne owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające.

(210) 520050 (220) 2020 10 28
(731) SOLUCH HUBERT INFOPOMIAR USŁUGI 

INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SurvGeo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.16, 
01.17.07

(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urzą-
dzenia optyczne, wzmacniacze i korektory.

(210) 520059 (220) 2020 10 27
(731) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO 

FLOWERS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIVOL

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 29 oleje spożywcze i roślinne nie do użytku 
medycznego: w tym olej konopny, olej z czarnuszki, olej 
z ostropestu, olej lniany, olej rzepakowy, olej z wiesiołka, olej 
z pestek dyni, olej z gorczycy, olej z pestek moreli, olej z ogó-
recznika, olej słonecznikowy, olej z pestek dyni, olej rydzowy, 
olej z orzechów laskowych, oraz inne oleje spożywcze wyżej 
nie wymienione, wszystkie oleje spożywcze w tym tłoczone 
na zimno.
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(210) 520066 (220) 2020 10 27
(731) RZYWUCKI WOJCIECH ICONY, Piła
(540) (znak słowny)
(540) Miasteczko Biegaczy
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, 41 wypożyczanie 
sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], usługi trenerskie, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej].

(210) 520077 (220) 2020 10 27
(731) BGP Products Operations GmbH, Allschwill, CH
(540) (znak słowny)
(540) DUPHAGOL
(510), (511) 5 farmaceutyki, lekarstwa, preparaty farmaceu-
tyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń żo-
łądkowo-jelitowych.

(210) 520098 (220) 2020 10 29
(731) AG COMPONENTS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) New Inspired
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, preparaty 
zapachowe, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 
perfumowane mydła i żele do mycia ciała, aromatyczne po-
tpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń.

(210) 520099 (220) 2020 10 28
(731) MALVOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VESPER
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, aparaty do masażu, aparaty do masażu wibracyjnego, 
artykuły związane z aktywnością seksualną.

(210) 520108 (220) 2020 10 28
(731) PACZKA Z RUSIBORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Słupca

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczka z Rusiborza

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 skrzynki na mięso (chłodzące), 29 mięso świeże, 
mięso mrożone, mięso kiełbasiane, paczkowane mięso, mięso 
i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone w pla-
stry, mięso i wyroby mięsne, wędliny, kiełbasy, kiełbasa swojska, 
surowe kiełbasy, kiełbasy wędzone, suszona kiełbasa, kiełbaski 
wieprzowe, kiszka (krwawa-) (kiełbasa), salceson, szynka, szynka 
surowa podsuszana, pasztet mięsny, pasztet z wątróbki, pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), schab wieprzowy.

(210) 520112 (220) 2020 10 28
(731) BOSTIK SA, Colombes, FR
(540) (znak słowny)
(540) BOSTIK
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, aplikacje do transmisji danych 
do pobrania na urządzenia przenośne, oprogramowanie 
do aplikacji internetowych, 35 usługi reklamowe i promo-
cyjne dla celów sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi 
sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci komputero-
wej w zakresie chemii przemysłowej, spoiw (materiałów kle-
jących) do użytku w przemyśle, rozpuszczalników do klejów 
i spoiw, żywic akrylowych i syntetycznych, spoiw (klejów) 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
gromadzenie informacji dotyczących personelu, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi nadawcze dla programów komu-
nikacyjnych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci inter-
netowej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem platform i portali internetowych, usługi w zakresie 
komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi 
w zakresie udostępniania platform handlu elektronicznego 
w Internecie, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem 
pokojów czatowych, czatów telefonicznych i forów interne-
towych.

(210) 520128 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowa-
ne, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamo-
we, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, 
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pre-
numeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, 
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie 
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, 
reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie 
gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania  
on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, or-
ganizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, orga-
nizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie 
kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokal-
nych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.
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(210) 520129 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowa-
ne, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamo-
we, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, 
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pre-
numeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, 
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie 
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, 
reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie 
gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania  
on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, or-
ganizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, orga-
nizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie 
kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokal-
nych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(210) 520133 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowa-
ne, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamo-
we, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, 
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pre-
numeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, 
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie 
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, 

reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie 
gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania  
on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, or-
ganizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, orga-
nizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie 
kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokal-
nych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(210) 520134 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYGODNIK w Ostrowi

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowa-
ne, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamo-
we, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, 
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pre-
numeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, 
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie 
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, 
reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie 
gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania  
on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, or-
ganizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, orga-
nizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie 
kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokal-
nych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(210) 520138 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polskapresse
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(531) 01.17.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 gazety, 35 reklama, sprzedaż powierzchni rekla-
mowej, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej on-
-line, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach i magazynach, 40 drukowanie offsetowe.

(210) 520139 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienniki, 
afisze, ulotki, atlasy, broszury, wydruki na nośniku papierowym 
stanowiące wizualizację internetowej witryny, foldery, fotogra-
fie, litografie, kolaże fotograficzne, kalendarze, terminarze, ter-
minarze o charakterze reklamowym, rysunki, kalki techniczne, 
przeźrocza, koperty, papeterie, książki, papiery firmowe, wydruki 
komputerowe, prospekty, kartki, kartoteki, pamiątkarskie gadże-
ty z papieru i celulozy, publikacje nieperiodyczne, papier, kar-
ton, wyroby z kartonu i papieru, druki, 35 agencje reklamowe, 
marketingowe i informacji handlowej i usługowej, gromadzenie 
i dystrybucja dla potrzeb osób trzecich materiałów reklamo-
wych i ofertowych, powielanie dokumentacji, organizowanie 
i prowadzenie pokazów i ekspozycji materiałów reklamowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi dla potrzeb osób trze-
cich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych ofert towa-
rowych i usługowych, motoryzacyjnych, spożywczych, kosme-
tycznych, budowlanych, chemicznych, odzieżowych, pozwala-
jące nabywcy wygodnie je oglądać i kupować przy wykorzy-
staniu systemu telezakupów, sprzedaży wysyłkowej, obnośnej, 
bezpośredniej lub internetowej, udostępnianie powierzchni 
reklamowej dla ofert telekomunikacyjnych i finansowych, usłu-
gi reklamowe, produkcja i dystrybucja reklam telewizyjnych, 
radiowych i kinowych, organizowanie kampanii reklamowych, 
usługi w zakresie marketingu i badania rynku, produkcja i roz-
powszechnianie materiałów promocyjno-reklamowych, pro-
wadzenie badań opinii publicznej, usługi w zakresie tworze-
nia dobrego wizerunku firmy (public relations), gromadzenie, 
analizowanie, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
organizowanie imprez targowych i wystawienniczych w celach 
handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i roz-
powszechniania materiałów oraz ogłoszeń reklamowych, usługi 
w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie wynajmowania 
miejsc na umieszczenie reklam i ogłoszeń, informacji handlowej, 
informacji o działalności gospodarczej, przeprowadzanie son-
daży i badania opinii, usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, usługi w zakresie prenumeraty prasy, reklamowa 
działalność informacyjna również on-line w sieci komputerowej, 
38 przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-
-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Inter-
netu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 opraco-
wywanie [redagowanie) tekstów publicystycznych dla potrzeb 
innych podmiotów, usługi w zakresie edycji tekstów, usługi 
w zakresie publikowania książek, publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe.

(210) 520141 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienniki, 
książki, 35 prowadzenie badań opinii publicznej, gromadze-
nie, analizowanie, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, organizowanie imprez targowych i wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, przeprowadzanie son-
daży i badania opinii, usługi w zakresie prenumeraty prasy, 
38 przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towaro-
wo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 
41 opracowywanie [redagowanie) tekstów publicystycznych 
dla potrzeb innych podmiotów, usługi w zakresie edycji tek-
stów, usługi w zakresie publikowania książek, publikowania 
tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 520142 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowa-
ne, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamo-
we, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, 
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pre-
numeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, 
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie 
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządza-
nie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agen-
cje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, 
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy po-
mocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, 
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych 
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania 
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz 
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usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach 
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostar-
czanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci in-
formacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, 
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, 
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjne-
go o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w za-
kresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych 
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informa-
cyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie 
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkow-
nikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem 
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna 
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji 
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów te-
matycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie 
czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektronicz-
ne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line, pu-
blikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, usłu-
gi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie, usługi 
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie 
wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, 
seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, semina-
riów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, or-
ganizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych 
i biznesowych.

(210) 520155 (220) 2020 10 29
(731) ASSI SALEH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANTOM

(531) 03.01.04, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery elektryczne, podzespoły i części za-
mienne do rowerów elektrycznych.

(210) 520160 (220) 2020 10 29
(731) NOWOBILSKI JÓZEF WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 

SPORTOWEGO SERWIS NARCIARSKI, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Waluś SKI

(531) 02.01.08, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepów, sklepów inter-
netowych lub hurtowni z towarami związanymi z uprawia-
niem sportów letnich i zimowych, mianowicie ze sprzętem 
sportowym, odzieżą, obuwiem, okularami, nakryciami głowy, 
kaskami ochronnymi, torbami, pokrowcami i plecakami, ak-
cesoriami serwisowymi, kosmetykami, środkami zapachowy-
mi, czyszczącymi i piorącymi, 37 usługi serwisowe, naprawy 
i konserwacja sprzętu sportowego, usługi stacji obsługi sto-
ków narciarskich, snowboardowych i torów saneczkowych, 
w tym usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy 
urządzeń dotyczących sportów zimowych, usługi w zakre-
sie sztucznego naśnieżania stoków, 39 usługi przewozowe 
wyciągami narciarskimi, organizowanie podróży i wycieczek, 
pośrednictwo w usługach turystycznych, 41 instruktaż w za-
kresie sportów zimowych i letnich, usługi w zakresie kształce-
nia praktycznego w zakresie sportów zimowych, nauczanie 
jazdy na nartach i deskach snowboardowych, usługi w za-
kresie organizowania wypoczynku, rekreacji, obozów, im-
prez i zawodów sportowych, usługi rekreacyjne dotyczące 
narciarstwa, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby 
narciarstwa, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, wypożyczanie sprzętu narciarskiego i snowboar-
dowego, obsługa urządzeń sportowych (wyciągów i stoków 
narciarskich), doradztwo w sprawach turystyki narciarskiej 
i snowboardowej oraz tras narciarskich i snowboardowych.

(210) 520166 (220) 2020 10 30
(731) MASŁOWSKI PIOTR, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD 1995 ERICUS Darłowo

(531) 24.09.02, 24.09.05, 26.01.01, 27.01.05, 29.01.14
(510), (511) 29 salami, mięso i wędliny, wędliny, wędliny 
wegetariańskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi.

(210) 520167 (220) 2020 10 30
(731) TOMASZEWSKI ADAM, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DL DOCTOR LIGHT
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(531) 26.01.01, 25.05.01, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświe-
tlenie i reflektory do pojazdów, pojazdy (reflektory do -), re-
flektory, reflektory do pojazdów, 37 naprawa i konserwacja 
motocykli, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro-
energetycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, na-
prawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetlenio-
wych, naprawa urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych.

(210) 520168 (220) 2020 10 30
(731) BRZESZCZAK TADEUSZ, Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tenisóvki

(531) 03.07.05, 29.01.15, 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka gry w tenisa, organizacja turniejów te-
nisowych, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, przed-
szkola, nauczanie przedszkolne, kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, edukacja przedszkolna, usługi 
przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkol-
ne [edukacja lub rozrywka], obozy letnie [rozrywka i eduka-
cja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe, obozy sportowe 
(organizowanie -), organizacja aktywności edukacyjnych 
na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, 
organizowanie obozów sportowych, usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń 
sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi 
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, 
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usłu-
gi rozrywkowe dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja].

(210) 520177 (220) 2020 10 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE A-LIMA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska

(540) (znak słowny)
(540) A-LIMA-BIS
(510), (511) 7 maszyny dla rolnictwa, leśnictwa, mechanicz-
ne narzędzia rolnicze, urządzenia do pakowania produktów: 
sypkich i granulowanych (mleko w proszku, pasze, nasiona, 
cukier, mąka, warzywa, owoce, mrożonki, chemikalia, nawo-
zy), linie ważąco-pakujące: zbiorniki buforowe, urządzenia 
podawania worków na ustnik wagi, elektroniczne wagopa-
karki (ważenie i dozowanie produktu, napełnianie worków 
produktem), wagi do worków big-bag, zszywarki worków, 
zgrzewarki lub zaklejarki, układ transportu i formowania 
worków, detektory metali, etykieciarki, urządzenia peryfe-
ryjne: urządzenia do automatycznego podawania i nakła-
dania worków, transportery, urządzenia formujące górę 
worka, detektory metalu, spychacze worka, urządzenia dla 
przemysłu mleczarskiego i spożywczego zawarte w tej 
klasie, dojarki bankowe, przewoźne, linie produkcyjne od-
bioru i transportu mleka, oraz instalacje do odbioru mleka 
przeznaczone do montażu na autocysternach klienta lub 

stacjonarnie do odbioru mleka w zakładach mleczarskich: 
urządzenia służące do przepompowania i pomiaru mleka 
od zbiornika dostawcy do cysterny samochodowej lub z cy-
sterny samochodowej do zbiornika magazynowego mleka 
w zakładzie mleczarskim, myjnie urządzeń do produkcji 
mleka, masła i serów, stacjonarne urządzenia do odbioru 
mleka lub do montażu na cysternach do odbioru mleka, 
instalacje do mycia pojazdów, pompy do instalacji grzew-
czych, 11 urządzenia do: klimatyzacji, wentylacji, zasilania 
wodą, linie technologiczne udojowe: dojarnie przewodo-
we (udój na stanowisku w oborze), dojarnie rurociągowe 
wielostanowiskowe, roboty udojowe dla specjalistycznych 
gospodarstw mleczarskich, urządzenia kompleksowe wy-
posażanie obór bydła mlecznego – urządzenia zadawania 
paszy, pojenia bydła, odzysku ciepła mleka, wygradzania, 
legowiska, linie technologiczne elektronicznej identyfika-
cji i zarządzania stadem, linie technologiczne schładzania 
mleka otwarte okrągłe i wannowe, urządzenia chłodzące 
z parownikiem zanurzeniowym, urządzenia wymiany cie-
pła, grzejniki centralnego ogrzewania, nawilżacze do cen-
tralnego ogrzewania, wymienniki ciepła, linie produkcyjne 
dla przemysłu piekarniczego zawarte w tej klasie, 29 mleko 
i produkty mleczne, napoje mleczarskie z przewagą mle-
ka, produkty ze śmietany: maślanka, serwatka, serwatka 
w proszku, mieszanki proszków mlecznych, masło, śmie-
tana, twaróg, śmietana kwaśna, mleko skondensowane, 
jogurty, kefiry, sery, produkty z sera świeżego, 31 zwierzęta 
żywe, karma dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, 
pasza, wapno do żywności dla zwierząt, napoje dla zwie-
rząt domowych, karma sucha i konserwy, 35 usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w zakresie towarów 
takich jak: urządzenia i maszyny rolnicze, mechaniczne na-
rzędzia rolnicze, kosiarki, części zamienne do maszyn, urzą-
dzeń i narzędzi rolniczych, ręczne narzędzia ogrodnicze, 
przyczepy rolnicze i samochodowe, ciągniki, kombajny, na-
poje mleczarskie, produkty ze śmietany: maślanka, serwat-
ka, serwatka w proszku, mieszanki proszków mlecznych, 
mleko i produkty mleczne, masło, śmietana, twaróg, śmie-
tana kwaśna, mleko skondensowane, jogurty, kefiry, sery, 
produkty z sera świeżego, zwierzęta żywe, karma dla zwie-
rząt, produkty do hodowli zwierząt, pasza, wapno do żyw-
ności dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, karma 
sucha i konserwy, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi 
instalacyjne, serwisowe, instalowanie i naprawy urządzeń 
chłodniczych, grzewczych, wentylacyjnych, czyszczenie 
pojazdów, usługi instalacyjne - usługi wyposażania gospo-
darstw rolnych, mlecznych w urządzenia specjalistyczne 
takie jak urządzenia udojowe, schładzania mleka, usługi 
w zakresie naprawy sprzętu rolniczego, naprawy pojazdów 
specjalistycznych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie branży maszyn rolniczych przemysłu mleczarskiego, 
kursy kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kształce-
nie praktyczne, organizowanie szkoleń w zakresie eksplo-
atacji maszyn rolniczych, chłodniczych, mleczarskich oraz 
wyposażenia w instalację gospodarstw rolnych i mleczar-
skich, 42 usługi w zakresie projektowania obór, hal udojo-
wych, projektów adaptacyjnych, urządzeń technologicz-
nych do przemysłu mleczarskiego, urządzeń do pakowania 
i paletyzacji, doradztwo zawodowe, 44 usługi doradztwa 
zawodowego w zakresie mechanizacji, rolnictwa, eksperty-
zy i opiniowanie w branży rolniczej.

(210) 520179 (220) 2020 10 29
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.05.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 albumy, broszury, czasopisma (periodyki), 
etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, 
komiksy, przybory do pisania [materiały piśmienne), teczki, 
skoroszyty [artykuły biurowe), podręczniki [książki), naklejki 
adresowe, materiały drukowane, 35 badania marketingowe, 
badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych: próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszech-
nienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plaka-
tów reklamowych, public relations, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, pró-
bek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, rekla-
my telewizyjne, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, 
41 edukacja, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie), 
fotoreportaże, fotografowanie, informacja o edukacji, organi-
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kon-
gresów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, publikowanie książek, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych 
niż reklamowe, produkcja filmów, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych.

(210) 520182 (220) 2020 10 29
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagrania-
mi, dane na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-vi-
deo, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, pro-
gramy gier komputerowych, oprogramowanie baz danych, 
aplikacje i oprogramowanie biznesowe, filmy na płytach 
DVD, 16 dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje, broszury, 
druki, afisze, kalendarze, fotografie, książki, almanachy, perio-
dyki, prospekty, katalogi, atlasy, mapy, reprodukcje graficz-
ne, notesy, karty pocztowe, papier, tektura i wyroby z tych 
materiałów, nie ujęte w innych klasach, 35 reklamy, reklamy 
telewizyjne, reklamy radiowe, reklamy internetowe, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, multimedialne 
publikacje reklamowe, teksty reklamowe i sponsorowane, 
usługi marketingowe, promocja firm w sieci Internetu, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych takich jak ulotki, 

druki, prospekty, próbki, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie 
danych do komputerowych bazy danych, udzielanie porad 
konsumentom, informacja handlowa, informacja o działalno-
ści gospodarczej, informacje o firmach, informacje o modzie, 
informacje statystyczne, ekspertyzy ekonomiczne, analizy 
kosztów, badania rynku, sondaże, organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentacja 
towarów poprzez media w celach handlowych, prenumerata 
gazet i czasopism dla osób trzecich, dystrybucja gazet i cza-
sopism, dystrybucja przesyłek, powielanie dokumentów, fo-
tokopiowanie, obróbka tekstów, przygotowanie i produkcja 
reklamowych materiałów poligraficznych, uaktualnianie ma-
teriału reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń 
lub reklam, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, 
informacje o ubezpieczeniach, analizy finansowe, tworzenie 
funduszy, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja 
zbiórek, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 38 agencje in-
formacyjne, agencje prasowe, internetowe serwisy informa-
cyjne, emisja radiowa, emisja telewizyjna, przekaz satelitarny, 
transmisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność 
radiowa, łączność telefoniczna, łączność poprzez terminale 
komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, przesy-
łanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputerów, ogłoszenia elektroniczne, obsługa 
telekonferencji, telewizja kablowa, przydzielanie dostępu 
do światowej sieci komputerowej, przydzielanie dostępu 
do baz danych, udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, zlecenia przywoławcze, 
41 edukacja, edukacja on-line, informacja o edukacji, opraco-
wywanie programów edukacyjnych, poradnictwo zawodo-
we w dziedzinie edukacji i kształcenia, organizacja wystaw 
związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i obsługa 
konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanie i obsłu-
ga zjazdów i kongresów, usługi klubowe w zakresie rozrywki 
i nauczania, opracowywanie i wydawanie materiałów szko-
leniowych i poradników, publikowanie książek, publikowanie 
gazet i periodyków, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, mikro-wydawnictwa, publikacja elektroniczna on-li-
ne książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych 
on-line, nagrywanie obrazu i dźwięku, produkcja filmów, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
i produkcja filmów na taśmach wideo, studia filmowe, pro-
jekcje filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów, wypoży-
czanie kaset wideo.

(210) 520185 (220) 2020 10 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - 

- USŁUGOWE A-LIMA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska

(540) (znak słowny)
(540) ALIMA
(510), (511) 7 maszyny dla rolnictwa, leśnictwa, mechaniczne 
narzędzia rolnicze, urządzenia do pakowania produktów: syp-
kich i granulowanych (mleko w proszku, pasze, nasiona, cukier, 
mąka, warzywa, owoce, mrożonki, chemikalia, nawozy), linie 
ważąco-pakujące: zbiorniki buforowe, urządzenia podawania 
worków na ustnik wagi, elektroniczne wagopakarki (ważenie 
i dozowanie produktu, napełnianie worków produktem), wagi 
do worków big-bag, zszywarki worków, zgrzewarki lub zakle-
jarki, układ transportu i formowania worków, detektory metali, 
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etykieciarki, urządzenia peryferyjne: urządzenia do automa-
tycznego podawania i nakładania worków, transportery, urzą-
dzenia formujące górę worka, detektory metalu, spychacze 
worka, urządzenia dla przemysłu mleczarskiego i spożywcze-
go zawarte w tej klasie, dojarki bankowe, przewoźne, linie pro-
dukcyjne odbioru i transportu mleka, oraz instalacje do odbio-
ru mleka przeznaczone do montażu na autocysternach klienta 
lub stacjonarnie do odbioru mleka w zakładach mleczarskich: 
urządzenia służące do przepompowania i pomiaru mleka 
od zbiornika dostawcy do cysterny samochodowej lub z cy-
sterny samochodowej do zbiornika magazynowego mleka 
w zakładzie mleczarskim, myjnie urządzeń do produkcji mle-
ka, masła i serów, stacjonarne urządzenia do odbioru mleka 
lub do montażu na cysternach do odbioru mleka, instalacje 
do mycia pojazdów, pompy do instalacji grzewczych, 11 urzą-
dzenia do: klimatyzacji, wentylacji, zasilania wodą, linie techno-
logiczne udojowe: dojarnie przewodowe (udój na stanowisku 
w oborze), dojarnie rurociągowe wielostanowiskowe, roboty 
udojowe dla specjalistycznych gospodarstw mleczarskich, 
urządzenia kompleksowe wyposażanie obór bydła mlecz-
nego – urządzenia zadawania paszy, pojenia bydła, odzysku 
ciepła mleka, wygradzania, legowiska, linie technologiczne 
elektronicznej identyfikacji i zarządzania stadem, linie tech-
nologiczne schładzania mleka otwarte okrągłe i wannowe, 
urządzenia chłodzące z parownikiem zanurzeniowym, urzą-
dzenia wymiany ciepła, grzejniki centralnego ogrzewania, na-
wilżacze do centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła, linie 
produkcyjne dla przemysłu piekarniczego zawarte w tej klasie, 
29 mleko i produkty mleczne, napoje mleczarskie z przewagą 
mleka, produkty ze śmietany: maślanka, serwatka, serwatka 
w proszku, mieszanki proszków mlecznych, masło, śmietana, 
twaróg, śmietana kwaśna, mleko skondensowane, jogurty, 
kefiry, sery, produkty z sera świeżego, 31 zwierzęta żywe, kar-
ma dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, pasza, wapno 
do żywności dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, kar-
ma sucha i konserwy, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej oraz hurtowej w zakresie towarów takich jak: urządzenia 
i maszyny rolnicze, mechaniczne narzędzia rolnicze, kosiarki, 
części zamienne do maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, 
ręczne narzędzia ogrodnicze, przyczepy rolnicze i samo-
chodowe, ciągniki, kombajny, napoje mleczarskie, produkty 
ze śmietany: maślanka, serwatka, serwatka w proszku, mie-
szanki proszków mlecznych, mleko i produkty mleczne, masło, 
śmietana, twaróg, śmietana kwaśna, mleko skondensowane, 
jogurty, kefiry, sery, produkty z sera świeżego, zwierzęta żywe, 
karma dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, pasza, 
wapno do żywności dla zwierząt, napoje dla zwierząt domo-
wych, karma sucha i konserwy, 37 usługi budowlane, naprawy, 
usługi instalacyjne, serwisowe, instalowanie i naprawy urzą-
dzeń chłodniczych, grzewczych, wentylacyjnych, czyszczenie 
pojazdów, usługi instalacyjne - usługi wyposażania gospo-
darstw rolnych, mlecznych w urządzenia specjalistyczne takie 
jak urządzenia udojowe, schładzania mleka, usługi w zakresie 
naprawy sprzętu rolniczego, naprawy pojazdów specjalistycz-
nych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie branży 
maszyn rolniczych przemysłu mleczarskiego, kursy kursów 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, tre-
ningów, seminariów, konferencji, kształcenie praktyczne, orga-
nizowanie szkoleń w zakresie eksploatacji maszyn rolniczych, 
chłodniczych, mleczarskich oraz wyposażenia w instalację 
gospodarstw rolnych i mleczarskich, 42 usługi w zakresie pro-
jektowania obór, hal udojowych, projektów adaptacyjnych, 
urządzeń technologicznych do przemysłu mleczarskiego, 
urządzeń do pakowania i paletyzacji, doradztwo zawodowe, 
44 usługi doradztwa zawodowego w zakresie mechanizacji, 
rolnictwa, ekspertyzy i opiniowanie w branży rolniczej.

(210) 520188 (220) 2020 10 29
(731) GAŁECKA KINGA ALOKUM NIERUCHOMOŚCI, 

Podłęże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALOKUM nieruchomości

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, badanie rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, informacja marketingowa, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, 
promowanie projektów innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 
promowanie działalności gospodarczej, promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
promowanie towarów i usług osób trzecich, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, publikacja treści rekla-
mowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów rekla-
mowych, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
danych związanych z reklamą, reklama za pomocą marketin-
gu bezpośredniego, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, usługi agencji reklamowych, 
usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi rekla-
mowe na rzecz innych, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, porównywarki cen zakwa-
terowania, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, świadczenie 
usług porównania cen on-line, przygotowanie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, usługi biuro-
we dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi 
doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, usługi w zakresie porównywania cen, usłu-
gi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
pośrednictwa w interesach, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie 
mieszkaniami, 36 agencja wynajmu zakwaterowania [miesz-
kania], agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje miesz-
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kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, do-
starczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie wy-
najmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości miesz-
kaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży nierucho-
mości za prowizję, usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi pośrednic-
twa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakre-
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi za-
rządzania nieruchomościami, usługi znajdowania mieszkań 
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], wybór i nabywa-
nie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wynajem nieru-
chomości i majątku, zarządzanie nieruchomościami, agencje 
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro 
wynajmu mieszkań, udzielanie informacji związanych z wy-
najmem budynków, udzielanie informacji w zakresie dzier-
żawy ziemi, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usłu-
gi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usłu-
gi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, 
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi 
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budyn-
ków, usługi wynajmu mieszkań, wynajem budynków, wyna-
jem domów, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i po-
mieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem 
pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlo-
wych, usługi w zakresie nieruchomości, organizowanie naj-
mu nieruchomości na wynajem, usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zaku-
pu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji o nieru-
chomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, orga-
nizacja najmu nieruchomości handlowych, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami w systemie timesharingu, usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości i budynków, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 

usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości 
[usługi finansowe], usługi w zakresie nieruchomości związa-
ne z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy.

(210) 520198 (220) 2018 04 26
(731) KOVIAN, s.r.o., Gajary, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOVIAN

(531) 05.03.06, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, w szczególności sprze-
daż automatycznych drzwi, bram i bram garażowych, usługi 
handlu detalicznego, zwłaszcza sprzedaż automatycznych 
drzwi, bram i bram garażowych, sprzedaż hurtowa metali 
i materiałów ze stali nierdzewnej, usługi handlu detalicznego 
obejmujące metalowe akcesoria, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, sprzedaż detaliczna 
metali i materiałów ze stali nierdzewnej.

(210) 520202 (220) 2020 10 30
(731) DERMOMEDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 41 publikowanie, publikowanie fotografii i re-
cenzji, publikowanie drogą elektroniczną w formie blogu, 
publikowanie czasopism internetowych, publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów odnośnie odżywiania skóry, 
publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, edukacja i szko-
lenia dotyczące odżywiania skóry.

(210) 520215 (220) 2020 10 30
(731) TOMEK HURTOWNIE INSTALACYJNE SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 01.03.02, 01.15.05, 01.15.24, 
01.15.25, 05.03.11

(510), (511) 7 rury miedziane [części do maszyn], 9 fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, 11 rury kotłowe centralnego 
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ogrzewania, rury do kotłów grzewczych, rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, gazowe promienniki ciepła, pompy 
ciepła, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki łazienkowe, grzej-
niki [kaloryfery], grzejniki do systemów centralnego ogrze-
wania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do in-
stalacji centralnego ogrzewania, rekuperatory do wstępnego 
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych 
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, zawory 
kulowe, 19 materiały budowlane i konstrukcyjne niemeta-
lowe, materiały budowlane z drewna, materiały budowlane 
ze szkła, 21 kotły, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
usługi reklamowe i marketingowe, pośrednictwo w działal-
ności handlowej dla osób trzecich, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 37 usługi budow-
lane i konstrukcyjne, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 520216 (220) 2020 10 30
(731) BORODZIUK MARCIN, Szczytno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGINATURE

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 05.01.04, 05.01.05, 
27.03.11, 26.11.12

(510), (511) 9 muzyka udostępniana na nośnikach i w Inter-
necie, 35 merchandising, 41 koncerty muzyczne.

(210) 520220 (220) 2020 11 01
(731) MISZCZAK MARCIN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) JURA
(510), (511) 33 wino, wina musujące, wino alkoholizowane, 
aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, 
białe wino, czerwone wino, grzane wino, japońskie słodkie 
wina z winogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory 
chinowca, koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], 
musujące białe wina, musujące wina czerwone, napoje 
na bazie wina, napoje zawierające wino [szprycer], owoco-
we wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn winogro-
nowych], Sangria, słodkie wina, wermut, wina alkoholowe, 
wina deserowe, wina grzane, wina naturalnie musujące, wina 
niemusujące, wina o chronionej nazwie pochodzenia, wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina stołowe, 
wina wzmacniane, wino amontillado, wino czerwone, wino 
jeżynowe, wino kuchenne, wino musujące, wino owocowe, 
wino truskawkowe, wino winogronowe, wino z eleuterokoku 
[Ogapiju], wino z jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], winogro-
nowe wino musujące, żółte wino ryżowe, 35 usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa).

(210) 520235 (220) 2020 10 30
(731) SWEETPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TUPTUŚ

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro-
elementy, tabletki witaminowe, tabletki na kaszel, tabletki 
na alergie, musujące tabletki witaminowe, tabletki do ssania 
do celów farmaceutycznych, suplementy diety, suplemen-
ty ziołowe, odżywcze suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, suplementy diety dla dzieci i niemowląt, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, suplementy diety w płynie, suplementy od-
żywcze w płynie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, suplementy diety składa-
jące się z witamin, suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, suplementy wzmacniające zawierające 
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze.

(210) 520273 (220) 2020 11 02
(731) GRZYB ADELA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODRA WEAR

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13, 29.01.12, 
26.04.01, 26.04.18

(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, bandany, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, biu-
stonosze, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, blu-
zy sportowe, bluzy z kapturem, body [odzież], bolerka, buty 
damskie, buty dziecięce, buty męskie, chusty, czapki z dasz-
kiem, damskie luźne top, dzianina [odzież], dżinsy, garnitury, 
getry, golfy, kamizelki, kapelusze, kolanówki, kombinezony, 
kominiarki, komplety sportowe, kostiumy, koszule, koszulki 
bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
bluzeczki do talii, kurtki, legginsy, maski na oczy, mundury, 
muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie, odzież, 
ogrodniczki, opaski na głowę, palta, paski, pelerynki, piżamy, 
płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, podomki, polary, pon-



Nr  ZT52/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

cza, poszetki, pulowery, pumpy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, 
śliniaki niepapierowe, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie 
sportowe, stroje jednoczęściowe, stroje plażowe, stroje 
sportowe, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, swetry, szaliki, szlafroki, szorty, sztormiaki, t-shir-
ty z krótkim rękawem, tenisówki, topy bez ramiączek, topy 
[odzież], trykot, tuniki, ubrania codzienne, wkładki [obuwie], 
wstawki [części odzieży], wygodne luźne spodnie.

(210) 520278 (220) 2020 11 02
(731) QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasym
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) quercus

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.14, 29.01.03, 25.01.13
(510), (511) 4 biopaliwa, drewno stosowane jako mate-
riał opałowy, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
39 transport.

(210) 520313 (220) 2020 11 04
(731) SOWA BARTOSZ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRZYTWA BARBERSHOP

(531) 27.05.01, 02.01.01, 10.05.05, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 44 usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 520322 (220) 2020 11 03
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GadoSCAN gadoteric acid

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, radiologiczne sub-
stancje kontrastowe do celów medycznych, preparaty dia-
gnostyczne, paramagnetyczne środki kontrastowe.

(210) 520323 (220) 2020 11 03
(731) PARTNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Partner TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

I REASEKURACJI S.A.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12, 26.13.99
(510), (511) 36 ubezpieczenia samochodowe, ubezpie-
czenia bankowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia 
budynków, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia biur, 
ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia lotnicze, ubez-
pieczenia kredytów, ubezpieczenia furgonetek, ubezpie-
czenia medyczne, organizowanie ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia urządzeń łącz-
nościowych, ubezpieczenia od wypadków, zapewnianie 
ubezpieczenia wakacyjnego, ubezpieczenia dotyczące 
własności, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpie-
czenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia dla biur, 
ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia 
dla hoteli, ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, 
informacja o ubezpieczeniach, usługi zarządzania ubez-
pieczeniami, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, 
administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, 
wycena roszczeń z ubezpieczenia, ubezpieczenia od od-
powiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od wypadków 
samochodowych, ubezpieczenia (informacje w sprawach 
-), ubezpieczenia (doradztwo w sprawach -), udostępnia-
nie informacji o ubezpieczeniach, ubezpieczenia związane 
z mieniem osobistym, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], ubezpieczenia w zakresie 
bankowości hipotecznej, zapewnianie ubezpieczenia gwa-
rancji na sprzęt, usługi w zakresie organizowania ubezpie-
czenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, 
wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi finan-
sowe związane z ubezpieczeniami, usługi konsultacyjne 
i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi w zakresie 
ubezpieczenia przyczep turystycznych, finansowe usługi 
dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usłu-
gi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami 
autokarów, usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane 
z pilotami autokarowymi, ubezpieczenia od ryzyka prze-
kroczenia terminów i kosztów, ubezpieczenia od ryzyka 
terminów i kosztów realizacji, usługi gwarancji ubezpie-
czenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi 
ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad 
prawnych, usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakre-
sie świadczenia usług prawnych, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami domu, likwidacja 
szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, likwidacja 
szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, organizo-
wanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, 
usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia, reaseku-
racja, usługi doradztwa związane z reasekuracją, 41  kursy 
edukacyjne związane z ubezpieczeniami.

(210) 520326 (220) 2020 11 04
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
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(540) (znak słowny)
(540) Azovilen
(510), (511) 1 inhibitor ureazy.

(210) 520357 (220) 2020 11 04
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS PREFAB
(510), (511) 19 słupy betonowe, budowlane materiały be-
tonowe wzmacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, betonowe elementy brukowe, wymieszany be-
ton wylewany na miejscu, betonowe elementy budowla-
ne, kamienie brukowe z betonu, statuetki z kamienia, be-
tonu lub marmuru, gotowe betonowe elementy budow-
lane, betonowe rury, płyty chodnikowe z betonu, beto-
nowe płyty do nawierzchni drogowych, belki betonowe, 
bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, beton 
do odlewów, ściany betonowe, betonowe przewody, la-
stryko, szalunki niemetalowe do betonu, betonowa masa 
szpachlowa wykonana na bazie smoły, betonowe rzeź-
by, bloczki betonowe, beton, sklepienia betonowe, masa 
betonowa prefabrykowana, bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, włazowe studzienki burzowe 
[betonowe struktury odpływowe], deskowanie niemeta-
lowe do betonu, formy do betonu (niemetalowe), betono-
we materiały budowlane, nagrobki z kamionki, betonu lub 
marmuru, płyty betonowe, skrzynki na kwiaty wykonane 
z betonu, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, drew-
niane formy do betonu, zaprawa betonowa wyważana, 
pachołki betonowe, beton zbrojony, betonowe poidła dla 
ptaków, figurki z betonu, panele betonowe, beton ognio-
trwały, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, rynny 
[betonowe konstrukcje ściekowe], masy do użytku pod-
czas produkcji betonu, statuy z betonu, piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, surowce do produkcji be-
tonu, zawarte w tej klasie, włókna tkane (niemetalowe-) 
do betonu, konstrukcyjne ścianki betonowe, beton syn-
tetyczny, płyty nagrobne z kamionki, betonu lub marmu-
ru, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, płytki 
betonowe, tablice wykonane z betonu, betonowe ściany 
oporowe, pokrycia betonowe, rzeźbione wyroby betono-
we, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub mar-
muru, pomniki z kamienia, betonu lub marmuru, betono-
we materiały strukturalne (okładziny powierzchniowe),  
37 renowacja betonu, budowa konstrukcji inżynierii wod-
no - lądowej poprzez wylewanie betonu, kładzenie płytek, 
cegły lub bloczków betonowych w celach budowlanych, 
naprawy betonu, pompowanie i wyrównywanie betonu 
podczas budowy obiektów i budynków, budowanie rusz-
towań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji be-
tonowych, odlewanie z betonu, wynajem maszyn do mie-
szania betonu, wynajem maszyn do pompowania betonu, 
budowa konstrukcji inżynierii wodno - lądowej poprzez 
formowanie betonu, usługi uszczelniania betonu, budowa 
konstrukcji inżynierii wodno - lądowej poprzez kładzenie 
betonu, wylewanie betonu, kruszenie betonu, wznosze-
nie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, prace związane z betonem 
(naprawa/konserwacja), 40 formowanie betonu.

(210) 520360 (220) 2020 11 04
(731) KASPEROWICZ TOMASZ TMK.COM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Bright Real Estate

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, 
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, uży-
czenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw 
handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanisty-
ki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku 
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytko-
wymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami 
wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi 
developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowa-
niem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, po-
średnictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lo-
kali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlo-
wymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozy-
skania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna 
i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośred-
nictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyj-
ne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarzą-
dzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami miesz-
kalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach,  
37 usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi 
związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, 
nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano 
- mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykony-
wanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażo-
wych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-
-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyj-
nych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz 
ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elek-
trycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanali-
zacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowla-
ne, informacja o powyższych usługach.
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(210) 520416 (220) 2020 11 05
(731) WALUŚ KLAUDIA, Łodygowice
(540) (znak słowny)
(540) KLAUDIA WALUŚ AVENUE ESTETIC
(510), (511) 44 usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi 
kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosme-
tyków, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, gabinety 
pielęgnacji skóry.

(210) 520419 (220) 2020 11 05
(731) PARAMEDICA MIL-SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda z powietrza

(531) 01.15.11, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do produkcji wody mineralnej, 
maszyny do mineralizacji wody pitnej, maszyny do użyt-
ku w uzdatnianiu wody, 11 dystrybutory wody, jonizatory 
wody, urządzenia jonizujące wodę, filtry do wody, ciśnie-
niowe zbiorniki wody, sterylizatory do wody, urządzenia 
do ujęcia wody, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia 
do oczyszczania wody, instalacje do uzdatniania wody, ze-
społy do oczyszczania wody, zespoły do uzdatniania wody, 
urządzenia do dezynfekcji wody, filtry do uzdatniania wody, 
dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, zbiorniki 
wody pod ciśnieniem, zbiorniki do oczyszczania wody, in-
stalacje do schładzania wody pitnej, podgrzewacze wody 
na energię słoneczną, przenośne przyrządy do uzdatnia-
nia wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia 
do filtrowania wody pitnej, instalacje do oczyszczania wody 
deszczowej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, bu-
telki do filtracji wody sprzedawane puste, 32 woda, woda 
mineralna, woda pitna, oczyszczona woda pitna, 37 insta-
lacja zbiorników na wodę deszczową, naprawa urządzeń 
do oczyszczania wody, instalacja systemów do zbierania 
wody deszczowej, konserwacja instalacji do zaopatrywania 
w wodę, naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatnia-
nia wody do celów przemysłowych, 39 dystrybucja wody, 
dostarczanie wody, usługi dystrybucji wody, zaopatrywanie 
w wodę, udzielanie informacji związanych z usługami zaopa-
trzenia w wodę, 40 oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, 
usługi uzdatniania i oczyszczania wody, usługi w zakresie 
uzdatniania wody, wynajem sprzętu do uzdatniania wody, 
wynajmowanie urządzeń do oczyszczania wody, uzdatnia-
nie i oczyszczanie powietrza i wody, wypożyczanie urządzeń 
do filtracji wody do użytku handlowego.

(210) 520431 (220) 2020 11 06
(731) 99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) HEMI Cars
(510), (511) 35  usługi sprzedaży pojazdów, 36 usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 39 usługi wy-
pożyczania i /lub wynajmu samochodów, usługi agencji re-
zerwujących wynajem samochodów.

(210) 520434 (220) 2020 11 06
(731) 99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMI CARS

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży pojazdów, 36 usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 39 usługi wy-
pożyczania i/lub wynajem samochodów, usługi agencji re-
zerwujących wynajem samochodów.

(210) 520452 (220) 2020 11 06
(731) MR. STICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 żele oczyszczające, żele pod prysznic, żele 
do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, mydła i żele, nielecznicze 
żele do kąpieli, żele do użytku kosmetycznego, kremy, emul-
sje i żele nawilżające, chusteczki perfumowane, nawilżane 
chusteczki kosmetyczne, chusteczki do twarzy, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki zawierające pre-
paraty czyszczące, chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, nawilżane 
odświeżające chusteczki kosmetyczne, nasączone chustecz-
ki do użytku kosmetycznego, 5 środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, 
środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyj-
ne do celów medycznych, preparaty antybakteryjne, mydła 
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
chusteczki antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne an-
tybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakte-
ryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia twarzy, 
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji po-
wietrza, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, 
żele przeciwzapalne, lecznicze żele do ciała, żele do użytku 
dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, 
żele do ciała do użytku farmaceutycznego, chusteczki od-
każające, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone 
chusteczki lecznicze, chusteczki do użytku chirurgicznego, 
chusteczki do celów medycznych, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, chusteczki nasączone prepara-
tami przeciwbakteryjnymi, chusteczki wilgotne nasączone 
płynem farmaceutycznym.
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(210) 520455 (220) 2020 11 06
(731) MR. STICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr. Stick

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 organizacja działalności gospodarczej, do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, zarządzanie 
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, re-
klama i marketing, reklama i usługi reklamowe, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, administrowanie sprzedażą, 
usługi zarządzania sprzedażą, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z produktami jednorazowymi i środkami dezynfekcyjnymi, 
42 badanie jakości produktów, badania nowych produktów, 
badania i rozwój w zakresie nauki, badania i rozwój w dzie-
dzinie preparatów diagnostycznych, badania techniczne, 
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projek-
towanie i budowę urządzeń technologicznych, projektowa-
nie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie projektów 
technicznych, projektowanie opakowań, projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych.

(210) 520488 (220) 2020 11 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA ŹRÓDLANA LAZUR

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.04
(510), (511) 32 woda, woda mineralna, woda źródlana, woda 
gazowana, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda 
stołowa, woda sodowa, smakowa woda mineralna.

(210) 520490 (220) 2020 11 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GREEN GARDEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16, 06.07.25
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], przetwory 
do zup jarzynowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, marmolada, konserwowane warzywa, 
owoce konserwowane, koncentraty zup, koncentraty po-
midorowe [purée], koncentraty soków warzywnych do kon-
sumpcji, desery owocowe, przeciery owocowe, 30 syropy 
smakowe, ketchup, miód, przeciery warzywne [sosy], sosy 
owocowe, sorbety, 32 soki, soki warzywne [napoje], sok po-
midorowy [napoje], soki owocowe [napoje], syropy do napo-
jów, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych.

(210) 520491 (220) 2020 11 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNE PRZYSMAKI

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.01.16, 26.05.01, 08.03.01, 05.09.01, 
08.01.01

(510), (511) 29 zupy w proszku, konserwy, marynaty, konser-
wy mięsne, konserwy rybne, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, 
warzywa strączkowe przetworzone, pulpety, krokiety, zapie-
kanki [żywność], 30 dania na bazie ryżu, kasze, kasze owsia-
ne, ryż, przyprawy, ketchup, mąka, majonez, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, naleśniki.

(210) 520501 (220) 2020 11 09
(731) ABBVIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) neurobox
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi 
marketingowe, usługi public relations, informacja marketin-
gowa, informacja handlowa, publikowanie tekstów reklamo-
wych, publikowanie tekstów promocyjnych, publikowanie 
tekstów public relations, usługi doradcze dotyczące rekla-
my, usługi doradcze dotyczące promocji, usługi doradcze 
dotyczące marketingu, informacja o powyższych usługach, 
41 edukacja, nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, szkolenie w za-
kresie zdrowia, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacji 
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medycznej, nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia 
w dziedzinie medycyny, wydawanie publikacji medycznych, 
publikowanie tekstów medycznych, usługi edukacyjne z za-
kresu farmacji, publikowanie, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, usługi w zakresie publi-
kowania on-line, publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, informacja o powyższych usługach, 44 usługi me-
dyczne, usługi farmaceutyczne, informacja medyczna, usługi 
informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi 
doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze w za-
kresie farmakologii, porady w zakresie farmakologii, doradz-
two w zakresie leczenia farmakologicznego, usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednic-
twem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 520508 (220) 2020 11 09
(731) PRUCNAL KRZYSZTOF P.P.H.U. ALBATROS, Trzebuska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) albatros

(531) 03.07.09, 03.07.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso z drobiu, filety rybne, galaretki jadal-
ne, homary, nieżywe, jaja, kawior, kiełbasa, klej rybi do celów 
spożywczych, konfitury, konserwy mięsne, konserwy rybne, 
konserwy z warzywami, korniszony, krewetki [nieżywe], kro-
kiety spożywcze, langusty, nieżywe, łosoś nieżywy, małże 
jadalne nieżywe, produkty marynowane, mięso, produkty 
mięsne mrożone, ostrygi, nieżywe, owoce konserwowane, 
pasty do kanapek z tłuszczem, potrawy na bazie ryb, rosoły, 
ryby, ryby konserwowane, ryby solone, ryby mrożone, sa-
łatki rybne, sałatki owocowe i warzywne, sardynki nieżywe, 
szynka, śledzie nieżywe, tłuszcze jadalne, tuńczyk nieżywy, 
warzywa gotowane i konserwowane, warzywa i owoce mro-
żone, mrożone owoce morza, wędliny, wyroby garmażeryjne 
mięsne, pasztety.

(210) 520511 (220) 2020 11 09
(731) PRUCNAL KRZYSZTOF P.P.H.U. ALBATROS, Trzebuska
(540) (znak słowny)
(540) ALBATROS
(510), (511) 29 mięso z drobiu, filety rybne, galaretki jadal-
ne, homary, nieżywe, jaja, kawior, kiełbasa, klej rybi do celów 
spożywczych, konfitury, konserwy mięsne, konserwy rybne, 
konserwy z warzywami, korniszony, krewetki [nieżywe], kro-
kiety spożywcze, langusty, nieżywe, łosoś nieżywy, małże 
jadalne nieżywe, produkty marynowane, mięso, produkty 
mięsne mrożone, ostrygi, nieżywe, owoce konserwowane, 
pasty do kanapek z tłuszczem, potrawy na bazie ryb, rosoły, 
ryby, ryby konserwowane, ryby solone, ryby mrożone, sa-
łatki rybne, sałatki owocowe i warzywne, sardynki nieżywe, 

szynka, śledzie nieżywe, tłuszcze jadalne, tuńczyk nieżywy, 
warzywa gotowane i konserwowane, warzywa i owoce mro-
żone, mrożone owoce morza, wędliny, wyroby garmażeryjne 
mięsne, pasztety.

(210) 520563 (220) 2020 11 09
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 

Slough, GB
(540) (znak słowny)
(540) AIR WICK AROMATYCZNA MGIEŁKA
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi potpourri, olejki ete-
ryczne, kadzidełka, kadzidła w formie stożków, kadzidełka 
na patyczkach, saszetki zapachowe, kadzidełka w aerozolu, 
zapachowe woski, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, 
preparaty zapachowe do pomieszczeń lub preparaty zapa-
chowe do odświeżania pomieszczeń, wkłady do elektrycz-
nych i nieelektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, 5 preparaty do odświeżania powietrza, odświe-
żacze do samochodu, preparaty do oczyszczania powietrza, 
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, preparaty 
do neutralizacji, zapobiegania, blokowania lub maskowa-
nia zapachów, preparaty neutralizujące zapachy do użytku 
na dywanach, tekstyliach, wyposażeniu łazienek i w powie-
trzu, 11 aparaty i urządzenia do dezodoryzacji, oczyszcza-
nia lub odświeżania powietrza, urządzenia dozujące i dyfu-
zory do preparatów zapachowych do pomieszczeń, części 
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych produktów.

(210) 520566 (220) 2020 11 09
(731) KIWORKOWA DŻULIETTA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ ELEKTORALNA DENTAL CLINIC, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELEKTORALNA DENTAL CLINIC

(531) 27.05.01, 26.04.01, 27.05.21
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, dystrybucja broszur reklamo-
wych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja próbek 
reklamowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pozy-
skiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi 
administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na kon-
sultacje, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i in-
struktażowe, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), 
kongresy (organizowanie i prowadzenie -), organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, 
organizacja seminariów, badania edukacyjne, doradztwo 
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w zakresie szkoleń medycznych, edukacja, kursy szkolenio-
we związane z medycyną, nauczanie pielęgnacji stomatolo-
gicznej, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w za-
kresie zdrowia, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzanie konfe-
rencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach edukacyjnych, prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi den-
tystyczne, chirurgia, doradztwo związane ze stomatologią, 
konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, sto-
matologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie 
informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, 
usługi czyszczenia zębów.

(210) 520567 (220) 2020 11 09
(731) EURO-SPEDYCJA MAJA MATUSZCZYK, IGA 

ŚWIEBODA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) VINTAGESAURUS
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna 
osobista, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, okrycia 
wierzchnie [odzież], 35 pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych odzie-
ży, nakryć głowy, okryć wierzchnich (odzież), obuwia, bieli-
zny osobistej, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych części 
odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich (odzież) i obuwia, 
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy ryn-
kowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.

(210) 520569 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KANAPSY
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki.

(210) 520570 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PIZZINY
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe 
pizze.

(210) 520571 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) WRAPSY
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, zawijana 
kanapka typu wrap.

(210) 520572 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BURGERSY
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, hambur-
gery w bułkach, cheeseburgery, kanapki, kanapki z kurcza-
kiem.

(210) 520573 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) HOP-DOGI
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki 
z parówką [hot dog].

(210) 520652 (220) 2020 11 10
(731) PITUCHA MAREK PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrPitucha natural beauty doctor

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 transmisja informacji związanych z preparata-
mi farmaceutycznymi, medycyną i higieną, 41 kursy szkole-
niowe związane z medycyną.

(210) 520653 (220) 2020 11 09
(731) STOWARZYSZENIE DEMAGOG, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMAGOG

(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.01.04
(510), (511) 38 agencje informacyjne, podcasting, podca-
sling związany z tematyką polityczną, podcasting związany 
z tematyką weryfikacją fałszywych informacji, podcasting 
związany z tematyką fałszywych informacji, podcasting 
związany z tematyką analizy wypowiedzi polityków, pod-
casting związany z tematyką uczestnictwa obywateli w ży-
ciu publicznym, podcasting związany z tematyką działań 
wspierających rozwój demokracji, podcasting związany 
z tematyką kontroli przejrzystości debaty publicznej, pod-
casting związany z tematyką prawa dostępu do informacji 
publicznej, podcasting związany z tematyką prawną, pod-
casting związany z tematyką praw człowieka, 41 edukacja, 
edukacja [nauczanie, edukacja dorosłych, zapewnianie edu-
kacji, badania edukacyjne, usługi edukacyjne, sprawdziany 
edukacyjne, szkolenia edukacyjne, seminaria edukacyjne, 
testy edukacyjne, informacja o edukacji, edukacyjne usługi 
doradcze, usługi instytutów edukacyjnych, wypożyczanie 
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materiałów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyj-
nych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie 
wykładów edukacyjnych, organizowanie sympozjów edu-
kacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organi-
zacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, 
prowadzenie kursów edukacyjnych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publi-
kowanie książek edukacyjnych, wynajmowanie robotów 
edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, 
materiałów edukacyjnych, usługi doradztwa edukacyjne-
go, seminariów edukacyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, za-
rządzanie usługami edukacyjnymi, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
zapewnianie pokazów edukacyjnych, wydawanie nagród 
edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, 
prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez 
edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania 
kursów edukacyjnych, organizowanie seminariów doty-
czących edukacji, usługi edukacji dla dorosłych, usługi 
informacyjne dotyczące edukacji, publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, dydaktycznych mate-
riałów edukacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi 
edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne doty-
czące ochrony środowiska, usługi edukacyjne dotyczące 
umiejętności komunikacyjnych, usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach eduka-
cyjnych, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, 45 usługi informacji politycznych, usługi 
informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, udzielanie infor-
macji związanej ze sprawami prawnymi, badania [wyszu-
kiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi informa-
cyjne w zakresie praw konsumenta, usługi informacyjne 
w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień praw-
nych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych 
z prawami człowieka, badania i analizy polityczne, organi-
zowanie spotkań politycznych, porady polityczne, usługi 
polityczne, usługi komunikacji politycznej, udzielanie bez-
stronnej informacji politycznej, usługi sprawowania kon-
troli obywatelskiej, usługi kontroli przejrzystości debaty 
publicznej, usługi ochrony swobód obywatelskich, usługi 
wspierania uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, 
usługi wspierania obywateli w życiu politycznym, wspie-
ranie działań wspomagających rozwój demokracji, wspie-
ranie prawa dostępu do informacji publicznej, rozwijanie 
metody badawczej fact-check w odniesieniu do debaty 
publicznej, weryfikacja wypowiedzi polityków, analiza wy-
powiedzi polityków, weryfikacja informacji politycznych, 
analiza informacji politycznych.

(210) 520663 (220) 2020 11 10
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) KADARICA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów 
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musu-
jących.

(210) 520686 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 GRANAT DO KLIMATYZACJI
(510), (511) 1 środki chemiczne do odkażania zanieczysz-
czonych miejsc, środki grzybobójcze [dodatki chemiczne 
do -], 3 preparaty myjące, preparaty myjące do pojazdów, 
5 środki odkażające, środki odkażające do użytku domo-
wego, preparaty grzybobójcze, preparaty grzybobójcze 
do użytku domowego, środki grzybobójcze.

(210) 520688 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 GRANAT DO KLIMY
(510), (511) 1 środki chemiczne do odkażania zanieczysz-
czonych miejsc, środki grzybobójcze [dodatki chemiczne 
do -], 3 preparaty myjące, preparaty myjące do pojazdów, 
5 środki odkażające, środki odkażające do użytku domo-
wego, preparaty grzybobójcze, preparaty grzybobójcze 
do użytku domowego, środki grzybobójcze.

(210) 520690 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 BARANEK
(510), (511) 2 farby antykorozyjne, mieszanki antykorozyjne, 
mieszanki antykorozyjne jako dodatki do powłok powierzch-
niowych, powłoki antykorozyjne [farby], powłoki w sprayu 
[antykorozyjne], preparaty antykorozyjne, preparaty anty-
korozyjne do pojazdów, preparaty do uszczelniania antyko-
rozyjnego odsłoniętych powierzchni podwozia pojazdów 
silnikowych, produkty antykorozyjne do metali, samochodo-
we mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, środki 
antykorozyjne.

(210) 520692 (220) 2020 11 10
(731) PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU ZDROWIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
pliki multimedialne do pobrania, programy komputerowe, 
oprogramowanie do zabezpieczania baz danych, oprogra-
mowanie do transmisji poufnych informacji, sprzęt przetwa-
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rzający dane, karty magnetyczne kodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub procesorem, osobiste karty identyfika-
cyjne, kodowane karty lojalnościowe, magnetyczne nośniki 
informacji, karty inteligentne, czytniki jako sprzęt przetwa-
rzający dane, publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramo-
wanie, aplikacje mobilne, aplikacje internetowe, aplikacje 
do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania, aplikacje 
komputerowe do pobrania, 16 artykuły reklamowe z papieru 
lub z kartonu, materiały drukowane, czasopisma, kalendarze, 
broszury, ulotki, kartki papieru do robienia notatek, informa-
tory, cenniki, publikacje, książki, prospekty, foldery, katalogi, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, papierowe karty lojal-
nościowe, plakaty, materiały graficzne do użytku w kampa-
niach reklamowych, gadżety reklamowe z papieru i kartonu, 
35 rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych dla celów świadczenia usług 
medycznych oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi za-
wierającymi te dane, profesjonalne doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie świadczenia usług medycznych, obsługa programów 
lojalnościowych i rabatowych, zarządzanie programami lo-
jalnościowymi i motywacyjnymi, przygotowywanie progra-
mów lojalnościowych i rabatowych, administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą 
związaną z działalnością medyczną, usługi wsparcia admi-
nistracyjnego i przetwarzania danych, usługi zbierania zgód 
marketingowych, przetwarzanie, systematyzacja, zarządza-
nie danymi, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, analiza danych biznesowych, analiza 
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ryn-
ku, zarządzenie punktami obsługi telefonicznej, administro-
wanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub 
zachęty, organizowanie konsumenckich programów lojalno-
ściowych i zarządzanie nimi, usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi handlu detalicznego 
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutyczny-
mi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla 
zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających 
środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witami-
ny i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do hi-
gieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków far-
maceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin 
i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów 
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do reha-
bilitacji, zapewnianie platformy internetowej umożliwiającej 
prezentowanie i wybór ofert usług medycznych, lekarskich, 
farmaceutycznych, diagnostyki stanu zdrowia, usług w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, zapewnianie plat-
formy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór 
ofert sprzedaży towarów, w szczególności z branży medycz-
nej i farmaceutycznej, zapewnianie platformy internetowej 
służącej do oferowania i sprzedaży towarów oraz usług zwią-
zanych z medycyną i farmacją, zapewnianie platformy inter-
netowej do diagnostyki stanu zdrowia, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych 
związanych z medycyną, farmacją, diagnostyką, usługami 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, dostarczanie 
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o powyż-
szych usługach, 41 publikowanie elektroniczne, publikowa-
nie elektroniczne dokumentacji medycznej, publikowanie 
elektroniczne recept, publikowanie elektroniczne wyników 
badań diagnostycznych, informacja o powyższych usługach, 
usługi szkoleniowe, szkolenia z zakresu medycyny, farmacji 

lub związane z usługami z zakresu higieny i urody dla ludzi, 
42 usługi naukowo-badawcze w tym badania bakteriolo-
giczne obejmujące badania kliniczne, analizy i badania che-
miczne, w tym usługi analityczne dotyczące medycyny, pre-
paratów farmaceutycznych i biochemii, badania biologiczne, 
badania laboratoryjne, udostępnianie platformy interneto-
wej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług me-
dycznych, lekarskich, farmaceutycznych, diagnostyki stanu 
zdrowia, usług w zakresie higieny i urody dla ludzi, udostęp-
nianie platformy internetowej umożliwiającą prezentowanie 
i wybór ofert sprzedaży towarów, w szczególności z branży 
medycznej i farmaceutycznej, udostępnianie platformy in-
ternetowej do oferowania i sprzedaży towarów oraz usług 
związanych z medycyną i farmacją, udostępnianie platformy 
internetowej do diagnostyki stanu zdrowia, hosting plat-
formy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór 
ofert usług medycznych, lekarskich, farmaceutycznych, dia-
gnostyki stanu zdrowia, usług w zakresie higieny i urody dla 
ludzi, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezen-
towanie i wybór ofert sprzedaży towarów, w szczególności 
z branży medycznej i farmaceutycznej, hosting platformy 
internetowej do oferowania i sprzedaży towarów oraz usług 
związanych z medycyną i farmacją, hosting platformy inter-
netowej do diagnostyki stanu zdrowia, informacja o powyż-
szych usługach, 44 usługi medyczne, usługi optyczne, usłu-
gi w zakresie zdrowia psychicznego, badania i konsultacje 
medyczne, badania przesiewowe, poradnictwo medyczne, 
kliniki medyczne, szpitale, przychodnie i laboratoria medycz-
ne, świadczenie pomocy medycznej, usługi lekarskie, opieka 
zdrowotna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, stomato-
logia, organizowanie leczenia medycznego, organizowanie 
profilaktyki medycznej, usługi w zakresie szczepień, usługi 
w zakresie badań lekarskich, usługi doradcze w zakresie opie-
ki zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakre-
sie lekarskich wizyt domowych, usługi medyczne w zakresie 
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-repor-
ting], usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycz-
nego, usługi w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, usługi 
w zakresie diety, usługi pielęgnacyjne związane z wyglądem 
zewnętrznym dobrym samopoczuciem i stylem życia, usłu-
gi medyczne związane z wyglądem zewnętrznym, dobrym 
samopoczuciem i stylem życia, usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, usługi opieki zdrowotnej oferowane 
za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służ-
by zdrowia, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
analizy medyczne związane z leczeniem osób, badania ge-
netyczne do celów medycznych, badania rentgenowskie 
w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla 
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, ocena kontroli wagi, 
poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, przepro-
wadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia 
medycznego, usługi analiz medycznych związanych z lecze-
niem osób, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie 
medycyny, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie 
technologii medycznej, zapewnianie zaplecza medyczne-
go podczas imprez sportowych, wydawanie raportów me-
dycznych, wykonywanie badań medycznych w specjalnie 
przystosowanych do tego celu pojazdach, usługi doradcze 
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługa zamawia-
nia lekarstw do wybranej apteki, informacja o powyższych 
usługach.

(210) 520706 (220) 2020 11 10
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
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(540) NEBULIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki przeciwskurczowe, nośniki 
uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów far-
maceutycznych, środki do uwalniania leków, leki przeciw-
histaminowe, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, 
suplementy diety, kapsułki do celów leczniczych, 10 aplika-
tory do leków, inhalatory, inhalatory do użytku leczniczego, 
urządzenia do podawania lekarstw poprzez inhalację, urzą-
dzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farma-
ceutycznych.

(210) 520746 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 CONTACT CLEANER
(510), (511) 1 chemiczne płyny odtłuszczające do stosowa-
nia w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłusz-
czające do stosowania w procesach produkcyjnych, płyny 
odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, pre-
paraty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyj-
nych, rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach 
produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stoso-
wania w przemysłowych procesach produkcyjnych, środki 
do odtłuszczania stosowane w procesach przemysłowych, 
środki odtłuszczające [inne niż do stosowania w procesach 
produkcyjnych], środki odtłuszczające [nie do celów gospo-
darstwa domowego], preparaty rozpuszczające tłuszcz sto-
sowane w procesach przemysłowych, preparaty czyszczące 
na bazie rozpuszczalników do usuwania tłuszczu podczas 
procesów wytwarzania, octany stosowane jako rozpuszczal-
niki przemysłowe, rozpuszczalniki do czyszczenia przemy-
słowego podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki 
do czyszczenia do użytku podczas procesów wytwarzania, 
rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach pro-
dukcji, rozpuszczalniki do użytku w procesach produkcyj-
nych, rozpuszczalniki do użytku w czyszczeniu maszyn pod-
czas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku 
przemysłowego w procesach produkcyjnych, rozpuszczalni-
ki do użytku w aerozolach, 3 preparaty myjące, preparaty my-
jące do pojazdów, aerozole odtłuszczające, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, preparaty odtłuszczające do silników, prepa-
raty odtłuszczające do celów domowych, preparaty odtłusz-
czające na bazie rozpuszczalnika, rozpuszczalniki odtłuszcza-
jące, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, środki 
do czyszczenia pojazdów.

(210) 520753 (220) 2020 11 12
(731) SALA JÓZEF, Niestępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IREL

(531) 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 9 sterowniki elektryczne, sterowniki urządzeń, 
sterowniki elektroniczne, sterowniki do falowników, ste-
rowniki komunikacyjne, sterowniki ogrodzeń elektrycz-
nych, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki 

wieloportowe, sterowniki przemysłowe wraz z oprogra-
mowaniem, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbu-
dowanego w urządzenia, bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania 
i statusu systemów bezpieczeństwa, sterowniki opro-
gramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające 
sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicz-
nym komunikację między sobą, sterowniki do inteligent-
nych systemów produkcyjnych, moduły połączeniowe 
do sterowników elektrycznych, sterowniki do urządzeń na-
wigacyjnych do pojazdów, sterowniki wrażliwe na dźwięk 
do urządzeń i przyrządów do oświetlania, elektroniczne 
sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, 
zdalne sterowniki zaworów automatycznych, elektryczne 
sterowniki zaworów automatycznych, bezprzewodowe 
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funk-
cjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elek-
trycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki 
procesów [elektroniczne], inteligentne sterowniki silni-
ków, zdalny sterownik na podczerwień, elektroniczne ste-
rowniki zaworów automatycznych, sterowniki procesów 
[elektryczne].

(210) 520770 (220) 2020 11 10
(731) SZEMIK ZUZANNA EKO BISTRO, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUŁKA Z MASŁEM

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 26.13.01, 
29.01.13

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 520778 (220) 2020 11 12
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) VAPETECH
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eterycz-
ne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 
35 usługi handlu detalicznego w zakresie: ciekłych roztwo-
rów do użytku w e-papierosach, papierosów elektronicz-
nych, środków aromatyzujących do stosowania w papie-
rosach elektronicznych, innych niż olejki eteryczne, wapo-
ryzatorów dla palaczy, do stosowania doustnego, usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie: ciekłych roztworów 
do użytku w e-papierosach, papierosów elektronicznych, 
środków aromatyzujących do stosowania w papierosach 
elektronicznych, innych niż olejki eteryczne, usługi han-
dlu hurtowego w zakresie: ciekłych roztworów do użytku  
w e-papierosach, papierosów elektronicznych, środków 
aromatyzujących do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, innych niż olejki eteryczne.
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(210) 520798 (220) 2020 11 12
(731) MINDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiNdo

(531) 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.08, 
29.01.12

(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania 
komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, 42 platforma jako usługa [PaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramo-
wania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS] obejmu-
jąca platformy oprogramowania do automatyzacji miękkich 
procesów HR w organizacjach, tworzenie platform interne-
towych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi doradztwa informatycznego.

(210) 520817 (220) 2020 11 13
(731) OSTROWSKI PATRYCJUSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP GOLD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.20, 26.01.15, 05.03.06
(510), (511) 14 złoto, sztabki złota, złoto i jego stopy, sztab-
ki stopu złota, złoto, nieobrobione lub półobrobione, złoto, 
nieprzetworzone lub kute, srebro, srebro i jego stopy, srebrne 
sztabki, stopy złota, diamenty, diament [nieobrobiony], mo-
nety, monety do kolekcjonowania, monety z metali szlachet-
nych, monety ze złota, stopy srebra, złoto w sztabach, złote 
monety.

(210) 520830 (220) 2020 11 13
(731) KUDEŁKA DANIEL NKTF, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) znakowo.pl

(531) 02.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: lustra drogowe, magazynowe, 
przemysłowe, sklepowe, sferyczne, usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: metalowe 

znaki pionowe drogowe, wskaźniki kolejowe, tramwajowe, 
trolejbusowe, wojskowe, rowerowe, żeglugi śródlądowej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: bariery drogowe ochronne i balustrady, barier-
ki metalowe, pcv, usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: ograniczniki, separatory i od-
bojniki parkingowe, azyle, wysepki, zapory drogowe, kocie 
oczka, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: progi najazdowe kablowe, krawężniko-
we, zwalniające, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: słupki i pachołki i podstawy dro-
gowe, uchwyty montażowe do znaków drogowych, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: tablice kierujące, słupki kilometrażowe, usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produkta-
mi: lampy drogowe, usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: radarowe wyświetlacze 
prędkości, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: znaki aktywne, usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: sza-
blony znaków drogowych oraz farby drogowe, usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
elementy małej architektury miejskiej, blokady parkingowe, 
kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: znaki, 
piktogramy, tabliczki, naklejki, plakaty na zamówienie, wg wła-
snego wzoru, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: tablice emaliowane, tłoczone, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: znaki bezpieczeństwa, znaki ewakuacyjne, 
znaki BHP, instrukcje bhp, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: znaki ochrony prze-
ciwpożarowej PPOŻ, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: znaki morskie i pikto-
gramy IMO, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: tablice urządzeń elektrycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: piktogramy CLP, GHS określające rodzaj zagro-
żenia, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: etykiety chemiczne i piktogramy związ-
ków chemicznych, usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: znaki promieniowania - 
ostrzegawcze, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: znaki, tabliczki, naklejki, piktogra-
my pcv, metalowe, dibond, plastikowe, usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: znaki 
podłogowe, naklejki, znaczniki, ciągi, taśmy bhp, oznaczniki 
do pól, miejsc odkładczych, okienka podłogowe, usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produkta-
mi: profile ostrzegawcze i ochronne, taśmy antypoślizgowe, 
odblaskowe, odgradzające, usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: ramki do zna-
ków ewakuacyjnych podwieszanych, usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: lampy 
awaryjne, oprawy LED, piktogramy na lampy, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
znaki 3 D - piktogramy przestrzenne, słupki do znaków drogo-
wych, uchwyty i nośniki, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: odbojnice przemysło-
we, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: słupki odgradzające, potykacze, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: sprzęt PPOŻ, apteczki, sprzęt, wyposażenie, oznacze-
nia ADR, RID, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: gaśnice, urządzenia, SUG, spray 
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gaśniczy, akcesoria do gaśnic, usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: hydranty, węże 
pożarnicze, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: kasetki na klucz, koce gaśnicze, 
szafki na gaśnice, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane 
z następującymi produktami: lustra drogowe, magazynowe, 
przemysłowe, sklepowe, sferyczne, usługi sprzedaży hurtowej 
on-line związane z następującymi produktami: metalowe zna-
ki pionowe drogowe, wskaźniki kolejowe, tramwajowe, trolej-
busowe, wojskowe, rowerowe, żeglugi śródlądowej, usługi 
sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, usłu-
gi sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi pro-
duktami: bariery drogowe ochronne i balustrady, barierki me-
talowe, pcv, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z na-
stępującymi produktami: ograniczniki, separatory i odbojniki 
parkingowe, azyle, wysepki, zapory drogowe, kocie oczka, 
usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi 
produktami: progi najazdowe kablowe, krawężnikowe, zwal-
niające, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: słupki i pachołki i podstawy drogowe, 
uchwyty montażowe do znaków drogowych, usługi sprzeda-
ży hurtowej on-line związane z następującymi produktami: 
tablice kierujące, słupki kilometrażowe, usługi sprzedaży hur-
towej on-line związane z następującymi produktami: lampy 
drogowe, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: radarowe wyświetlacze prędkości, usłu-
gi sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi pro-
duktami: znaki aktywne, usługi sprzedaży hurtowej on-line 
związane z następującymi produktami: szablony znaków dro-
gowych oraz farby drogowe, usługi sprzedaży hurtowej  
on-line związane z następującymi produktami: elementy ma-
łej architektury miejskiej, blokady parkingowe, kosze na śmieci, 
ławki, stojaki na rowery, usługi sprzedaży hurtowej on-line 
związane z następującymi produktami: znaki, piktogramy, ta-
bliczki, naklejki, plakaty na zamówienie, wg własnego wzoru, 
usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi 
produktami: tablice emaliowane, tłoczone, usługi sprzedaży 
hurtowej on-line związane z następującymi produktami: znaki 
bezpieczeństwa, znaki ewakuacyjne, znaki BHP, instrukcje BHP, 
usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi 
produktami: znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ, usługi 
sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi pro-
duktami: znaki morskie i piktogramy IMO, usługi sprzedaży 
hurtowej on-line związane z następującymi produktami: tabli-
ce urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży hurtowej on-line 
związane z następującymi produktami: piktogramy CLP, GHS 
określające rodzaj zagrożenia, usługi sprzedaży hurtowej on-
-line związane z następującymi produktami: etykiety chemicz-
ne i piktogramy związków chemicznych, usługi sprzedaży 
hurtowej on-line związane z następującymi produktami: znaki 
promieniowania - ostrzegawcze, usługi sprzedaży hurtowej 
on-line związane z następującymi produktami: znaki, tabliczki, 
naklejki, piktogramy pcv, metalowe, dibond, plastikowe, usługi 
sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi pro-
duktami: znaki podłogowe, naklejki, znaczniki, ciągi, taśmy 
BHP, oznaczniki do pól, miejsc odkładczych, okienka podłogo-
we, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następują-
cymi produktami: profile ostrzegawcze i ochronne, taśmy an-
typoślizgowe, odblaskowe, odgradzające, usługi sprzedaży 
hurtowej on-line związane z następującymi produktami: ramki 
do znaków ewakuacyjnych podwieszanych, usługi sprzedaży 
hurtowej on-line związane z następującymi produktami: lam-
py awaryjne, oprawy LED, piktogramy na lampy, usługi sprze-
daży hurtowej on-line związane z następującymi produktami: 
znaki 3D - piktogramy przestrzenne, słupki do znaków drogo-
wych, uchwyty i nośniki, usługi sprzedaży hurtowej on-line 

związane z następującymi produktami: odbojnice przemysło-
we, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następują-
cymi produktami: słupki odgradzające, potykacze, usługi 
sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi pro-
duktami: sprzęt PPOŻ, apteczki, sprzęt, wyposażenie, oznacze-
nia ADR, RID, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z na-
stępującymi produktami: gaśnice, urządzenia, SUG, spray ga-
śniczy, akcesoria do gaśnic, usługi sprzedaży hurtowej on-line 
związane z następującymi produktami: hydranty, węże pożar-
nicze, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następu-
jącymi produktami: kasetki na klucz, koce gaśnicze, szafki 
na gaśnice, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następu-
jącymi produktami: lustra drogowe, magazynowe, przemysło-
we, sklepowe, sferyczne, usługi sprzedaży wysyłkowej związa-
ne z następującymi produktami: metalowe znaki pionowe 
drogowe, wskaźniki kolejowe, tramwajowe, trolejbusowe, woj-
skowe, rowerowe, żeglugi śródlądowej, usługi sprzedaży wy-
syłkowej związane z następującymi produktami: urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługi sprzedaży wysył-
kowej związane z następującymi produktami: bariery drogo-
we ochronne i balustrady, barierki metalowe, pcv, usługi 
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: 
ograniczniki, separatory i odbojniki parkingowe, azyle, wysep-
ki, zapory drogowe, kocie oczka, usługi sprzedaży wysyłkowej 
związane z następującymi produktami: progi najazdowe ka-
blowe, krawężnikowe, zwalniające, usługi sprzedaży wysyłko-
wej związane z następującymi produktami: słupki i pachołki 
i podstawy drogowe, uchwyty montażowe do znaków drogo-
wych, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi 
produktami: tablice kierujące, słupki kilometrażowe, usługi 
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: 
lampy drogowe, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z na-
stępującymi produktami: radarowe wyświetlacze prędkości, 
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi pro-
duktami: znaki aktywne, usługi sprzedaży wysyłkowej związa-
ne z następującymi produktami: szablony znaków drogowych 
oraz farby drogowe, usługi sprzedaży wysyłkowej związane 
z następującymi produktami: elementy małej architektury 
miejskiej, blokady parkingowe, kosze na śmieci, ławki, stojaki 
na rowery, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następują-
cymi produktami: znaki, piktogramy, tabliczki, naklejki, plakaty 
na zamówienie, wg własnego wzoru, usługi sprzedaży wysył-
kowej związane z następującymi produktami: tablice emalio-
wane, tłoczone, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z na-
stępującymi produktami: znaki bezpieczeństwa, znaki ewaku-
acyjne, znaki BHP, instrukcje BHP, usługi sprzedaży wysyłkowej 
związane z następującymi produktami: znaki ochrony prze-
ciwpożarowej PPOŻ, usługi sprzedaży wysyłkowej związane 
z następującymi produktami: znaki morskie i piktogramy IMO, 
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi pro-
duktami: tablice urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży wy-
syłkowej związane z następującymi produktami: piktogramy 
CLP, GHS określające rodzaj zagrożenia, usługi sprzedaży wy-
syłkowej związane z następującymi produktami: etykiety che-
miczne i piktogramy związków chemicznych, usługi sprzeda-
ży wysyłkowej związane z następującymi produktami: znaki 
promieniowania - ostrzegawcze, usługi sprzedaży wysyłkowej 
związane z następującymi produktami: znaki, tabliczki, naklej-
ki, piktogramy pcv, metalowe, dibond, plastikowe, usługi 
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: 
znaki podłogowe, naklejki, znaczniki, ciągi, taśmy BHP, oznacz-
niki do pól, miejsc odkładczych, okienka podłogowe, usługi 
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: 
profile ostrzegawcze i ochronne, taśmy antypoślizgowe, od-
blaskowe, odgradzające, usługi sprzedaży wysyłkowej związa-
ne z następującymi produktami: ramki do znaków ewakuacyj-
nych podwieszanych, usługi sprzedaży wysyłkowej związane 
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z następującymi produktami: lampy awaryjne, oprawy LED, 
piktogramy na lampy, usługi sprzedaży wysyłkowej związane 
z następującymi produktami: znaki 3D - piktogramy prze-
strzenne, słupki do znaków drogowych, uchwyty i nośniki, 
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi pro-
duktami: odbojnice przemysłowe, usługi sprzedaży wysyłko-
wej związane z następującymi produktami: słupki odgradzają-
ce, potykacze, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z nastę-
pującymi produktami: sprzęt PPOŻ, apteczki, sprzęt, wyposa-
żenie, oznaczenia ADR, RID, usługi sprzedaży wysyłkowej 
związane z następującymi produktami: gaśnice, urządzenia, 
SUG, spray gaśniczy, akcesoria do gaśnic, usługi sprzedaży wy-
syłkowej związane z następującymi produktami: hydranty, 
węże pożarnicze, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z na-
stępującymi produktami: kasetki na klucz, koce gaśnicze, szafki 
na gaśnice.

(210) 520833 (220) 2020 11 13
(731) PIWOWOŃSKI MIROSŁAW, PABIŚ KAMIL  

LUXURY-GOODS.PL SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPHUNT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.15, 03.01.08
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, elektro-
niczne, sygnalizacyjne, cyfrowe, fotograficzne, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub powielania dźwięku lub obra-
zu, aparaty fotograficzne i kamery wideo reagujące na ruch 
z technologią noktowizyjną lub bez technologii noktowizyj-
nej do celów monitoringu oraz korzystające z techniki auto-
matycznej rejestracji lub niekorzystające z techniki automa-
tycznej rejestracji (tzw. fotopułapki), noktowizory, urządzenia 
alarmowe, bezprzewodowe nadajniki i odbiorniki.

(210) 520836 (220) 2020 11 13
(731) BLACKBURST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działal-

ności gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, doradz-
two dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marke-
tingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, do-
radztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, or-
ganizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi promocyjno - marketingowe przy użyciu mediów 
audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizu-
alnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audio-
wizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie au-
diowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, produkcja 
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audio-
wizualnych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au-
diowizualnych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy 
telewizyjne, 38 usługi transmisyjne, bezpieczna transmisja 
danych, dźwięków lub obrazów, doradztwo w dziedzinie 
telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, 
doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostar-
czanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą tele-
komunikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem 
mediów audiowizualnych, elektroniczna transmisja i re-
transmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-
ści i danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez 
sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania programów 
i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, inte-
raktywne usługi wideotekstowe, udostępnianie instalacji 
telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomuni-
kacyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie instala-
cji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, udostęp-
nianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza 
studiem, udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru 
drogą radiową, wynajem czasu emisji za pośrednictwem 
satelity, wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem 
sprzętu do transmisji obrazów, wynajem systemów łączno-
ści bezprzewodowej, wypożyczanie sprzętu do nadawania 
telewizji, wypożyczanie zestawów do nadawania sateli-
tarnego, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting 
[audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi transmisji au-
diowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, transmisja 
strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizu-
alnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, trans-
misja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub In-
ternetu, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowi-
zualnych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Inter-
netu, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu, bezprzewodowa transmisja 
i nadawanie programów telewizyjnych, emisja i transmisja 
programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], emisja 
telewizyjna, emisja programów telewizyjnych za pośred-
nictwem Internetu, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych drogą 
satelitarną, nadawanie programów w telewizji, nadawanie 
symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sie-
ci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, 
transmisja programów telewizyjnych, 41 edukacja, rozryw-
ka i sport, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, usługi w zakresie gier wideo, usługi w zakresie przed-
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stawień na żywo, usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, admi-
nistrowanie [organizacja] teleturniejami, administrowanie 
[organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [or-
ganizacja] usługami w zakresie gier, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, udostępnianie mediów audiowizualnych za po-
średnictwem sieci łączności, usługi prezentacji audiowizu-
alnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edu-
kacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
rozrywkowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, wyna-
jem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, 
wypożyczanie nagrań audiowizualnych, udostępnianie 
informacji on-line związanych z mediami audiowizualny-
mi, realizacja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań 
audiowizualnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, 
42 usługi w zakresie projektowania, doradztwo, konsul-
tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój 
sprzętu komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń 
komputerowych, opracowywanie i testowanie metod 
przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych 
on-line na rzecz osób trzecich, platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji ob-
razów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, 
projektowanie audiowizualnych prac twórczych.

(210) 520845 (220) 2020 11 14
(731) ROGALA MICHAŁ IMPULS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziołowe Pasje

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 zioła lecznicze, suplementy zio-
łowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, maści lecz-
nicze, kremy ziołowe do celów medycznych, olejki lecznicze, 
nalewki do celów medycznych, 29 galaretki, dżemy, kompo-
ty, pasty owocowe i warzywne, nabiał i substytuty nabiału, 
oleje i tłuszcze jadalne, produkty serowarskie, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, mięso i wyroby 
mięsne, 30 zioła do celów spożywczych, syropy smakowe, 
sól, przyprawy i dodatki smakowe, miód, chleb, batony zbo-
żowe i energetyczne, kasze, mąka, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczelarskie, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych artykułów, płatki śniadanio-
we, owsianka i grysik, ryż, syropy i melasa, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, rośliny, wo-

dorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, 33 likiery ziołowe, 
nalewki gorzkie, wymieszane napoje alkoholowe, napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe wspoma-
gające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe].

(210) 520848 (220) 2020 11 14
(731) CROWDRE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWDER.PRO RENT YOUR MONEY > EARN MORE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowa-
nia komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, 36 usługi finansowe, pożycz-
ki, organizowanie finansowania, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, usługi związane z kupnem i sprzedażą 
nieruchomości, 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca plat-
formy oprogramowania do pośredniczenia pomiędzy inwe-
storami a deweloperami, tworzenie platform internetowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi do-
radztwa informatycznego, badania naukowe, prace badaw-
czo-rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 520849 (220) 2020 11 14
(731) FISCHER ALICJA 2BRATKI.PL, Ojców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZICY PRZEWODNICY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.15, 26.01.05, 03.06.03, 03.05.05, 
03.05.20, 26.11.25

(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, 41 publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport.
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(210) 520860 (220) 2020 11 16
(731) GREEN QUEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Born to Fight BONUS CBD

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.09.05, 02.01.08, 05.03.11
(510), (511) 25 odzież.

(210) 520883 (220) 2020 11 13
(731) FNT-FOOD AND TECHNOLOGY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 05.05.20
(510), (511) 29 pasty do smarowania na bazie warzyw zawie-
rające topinambur, pasty do smarowania na bazie warzyw 
z topinamburu, przeciery warzywne z topinamburu, przeciery 
warzywne zawierające topinambur, sałatki warzywne z topi-
namburu, sałaki warzywne zawierające topinambur, warzywa 
gotowane z topinamburu, warzywa gotowane zawierające to-
pinambur, warzywa przetworzone z topinamburu, warzywa 
przetworzone zawierające topinambur, chipsy z topinambu-
rem, chipsy zawierające topinambur, gotowe dania warzyw-
ne z topinamburu, gotowe dania zawierające topinambur, 
przekąski z topinamburu, przekąski zawierające topinambur, 
30 dekoracje cukiernicze do ciast z topinamburem, musy 
czekoladowe z topinamburem, musy czekoladowe z topi-
namburem, musy deserowe z topinamburem, pasty na bazie 
czekolady z topinamburem, pasty czekoladowe do smaro-
wania zawierające orzechy i topinambur, wyroby cukiernicze 
z topinamburem, batony z topinamburem, paluszki z topi-
namburem, muesli z topinamburem, chrupki z topinamburu, 
chrupki zawierające topinambur, puree z topinamburu, puree 
zawierające topinambur, pieczywa chrupkie z topinamburem, 
32 soki z topinamburu, soki zawierające topinambur, napoje 
warzywne zawierające sok z topinamburu, napoje z topinam-
buru, napoje zawierające sok z topinamburu, niegazowane 

napoje bezalkoholowe zawierające topinambur, napoje owo-
cowe zawierające topinambur, 33 koktajle z topinamburem, 
koktajle zawierające topinambur, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze środkami spożywczymi: produkty z topi-
namburu. usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi: produkty z topinamburu.

(210) 520885 (220) 2020 11 16
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENCZYN PILS PIWO WARZONE TRADYCYJNIE

(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.07.08, 07.01.24, 09.01.10, 24.03.07, 
24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 520894 (220) 2020 11 13
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADASITA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania  
u ludzi.

(210) 520897 (220) 2020 11 16
(731) CHOJNACKI RAFAŁ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) SPACE ADS
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, 
42 usługi projektowania, usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych.
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(210) 520898 (220) 2020 11 16
(731) SOBIESZCZYK KATARZYNA DULCEDO, Łajski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dulcedo UNIQUE JEWELLERY

(531) 26.02.01, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z me-
tali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubiler-
skie, amulety będące biżuterią, amulety [biżuteria], artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, ar-
tykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobiste-
go, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria 
szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci kora-
lików, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali pół-
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bran-
soletki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], 
fantazyjna biżuteria, jadeit [biżuteria], kamee [biżuteria], 
łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżu-
teria], perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pierścionki 
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, pierścion-
ki [biżuteria] z metali szlachetnych, syntetyczne kamienie 
[biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], sztuczna biżuteria, 
wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki [biżuteria], zawiesz-
ki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 520900 (220) 2020 11 16
(731) GRUDZIEŃ JAN, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) Sęk w tym
(510), (511) 20 meble industrialne, meble rustykalne, me-
ble nowoczesne, drewniane półki i stojaki [meble], gabloty 
[meble], komody [meble], konsole [meble], kosze do prze-
chowywania [meble], kredensy [meble], lady robocze [me-
ble], kwietniki [meble], lady sprzedażowe [meble], ławy 
[meble], meble, meble antyczne, lustra [meble], meble 
biurowe, meble biurowe metalowe, meble do pokojów 
dziecinnych, meble do oranżerii, meble do kantyn, meble 
do przebieralni, meble do przechowywania, meble do sal 
koncertowych, meble do salonu, meble do siedzenia, me-
ble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, meble 
drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, meble komputerowe, meble kuchenne, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wy-
miar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble łączo-
ne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę 
(do zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe drew-
niane, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogro-
dowe wykonane z drewna, meble wykonane ze stali, półki 
niemetalowe [meble], półki ścienne [meble], półki wiszące 
[meble], półki z metalu [meble], stoły, stoliki, komody, szafki, 
konsole, krzesła, taborety.

(210) 520907 (220) 2020 11 17
(731) OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oze projekt ciepło Paweł Zabielski

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elementy półprzewodnikowe, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformato-
rowania, akumulowania, gromadzenia, wytwarzania, re-
gulowania i kontrolowania elektryczności, 11 urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła, baterie foto-
woltaiczne, przydomowe elektrownie z panelami fotowolta-
icznymi, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, analizy 
kosztów, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, badania 
rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne 
prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, re-
klama radiowa, reklamy telewizyjne, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, staty-
styczne zestawienia, biznesowe usługi doradcze, usługi mar-
ketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 37 usługi budowlane, na-
prawy budynków, konserwacje i usługi instalacyjne maszyn 
i urządzeń, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja i na-
prawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pieców, 
instalacja i naprawa baterii fotowoltaicznych, konsultacje bu-
dowlane, ładowanie akumulatorów, montaż i naprawa insta-
lacji grzewczych, usługi doradztwa budowlanego, usługi do-
radcze w zakresie remontów budynków, 42 audyty energe-
tyczne, audyty związane z warunkami cieplnymi budynków, 
badania techniczne, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, opracowywanie projektów technicznych, projekto-
wanie budowlane, usługi doradcze w zakresie technologii.

(210) 520915 (220) 2020 11 16
(731) PRZĄDKA ZBIGNIEW AGA, Nowa Dąbia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LR LARONI SHOES
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(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 usługi prowadzenia wyspecjali-
zowanych sklepów w zakresie sprzedaży obuwia, wyrobów 
skórzanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za po-
średnictwem środków telekomunikacji lub strony interneto-
wej towarów takich jak: obuwie, wyroby skórzane.

(210) 520942 (220) 2020 11 16
(731) KOZA WIESŁAW, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANTAR

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, wieprzowina, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone.

(210) 520944 (220) 2020 11 16
(731) SELF COMPANY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielawy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELF COLLECTION

(531) 03.09.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 kostiumy kąpielowe, kąpielówki, stroje plażo-
we, stroje kąpielowe, płaszcze kąpielowe, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 520953 (220) 2020 11 16
(731) BABICZ KAROL IN-TIME, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciacho bez cukru

(531) 08.01.09, 27.05.01, 29.01.13, 25.05.01
(510), (511) 43 kawiarnie.

(210) 520956 (220) 2020 11 16
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFLOR

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, 5 środki do zwalczania szkodników, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, 35 usługi pośrednictwa 
w handlu, 44 usługi związane z rolnictwem i ogrodnictwem.

(210) 520970 (220) 2020 11 16
(731) PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Serafin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERAFIN NIEBIAŃSKIE Z KURPI

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, bita śmietana, chałwa, cukierki, czeko-
lada, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne 
niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, 
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, glukoza do ce-
lów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, her-
bata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, 
herbatniki słodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, 
kakao, kanapki, karmelki jako cukierki, kawa, kawa nienatural-
na, kawa niepalona, kostki lodu, popcorn smakowy, kandyzo-
wany popcorn, kukurydza prażona - popcorn, lizaki lodowe, 
lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną 
czerwoną fasolą, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa 
lustrzana, lukrecja, makaroniki jako wyroby cukiernicze, ma-
karoniki kokosowe, mięta do wyrobów cukierniczych, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, nugat, pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 
na bazie czekolady, pastylki, pralinki, proszki do sporządza-
nia lodów, rurki waflowe jako ciastka, słodycze owocowe, 
sorbety jako lody, sosy owocowe, środki wiążące do lodów 
spożywczych, tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, 35 agencje importowe i eksportowe, agencje reklamo-
we, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-
nia biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepo-
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wych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, marketing ukierunkowany, organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, usługi reklamowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi w zakresie 
badania rynku, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, poprzez In-
ternet z wyrobami: spożywczymi i rolnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej wyro-
bów mleczarskich, napojów, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
43 bary szybkiej obsługi jako snack-bary, dekorowanie ciast, 
dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie 
przygotowywania posiłków, kafeterie jako bufety, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, 
stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi 
restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 520971 (220) 2020 11 16
(731) CIUNOWICZ MAREK, Braniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) property hub Comercial Real Estate Offers

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez Internet artykułów spo-
żywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organi-
zacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami usługi związane z reprezentowaniem in-
teresów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające 
na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, 
pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi 
w zakresie agencji importowo-eksportowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz 
danych, wynajmowanie powierzchni w celach reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w za-
kresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprze-
daży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej, oraz 
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie de-
koracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw 
i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, 
wyceny dotyczące spraw handlowych, dystrybucja I rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek, wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usłu-

gi w zakresie oceny marki, 36 usługi związane z działalnością 
agencji obrotu nieruchomościami, zarządzania i administro-
waniem nieruchomościami, planowanie inwestycji związa-
nych z nieruchomościami, usługi pośrednictwa finansowe-
go i kredytowania, w tym w zakresie usług deweloperskich 
związanych z pozyskiwaniem gruntu, budowaniem i sprze-
dażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, 
rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomo-
ściami, usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym za-
kresie, usługi finansowe, doradztwo finansowe w zakresie 
pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomo-
ści, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomo-
ści, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szaco-
wanie wartości nieruchomości dla cetów fiskalnych, leasing 
nieruchomości, finansowanie inwestycji.

(210) 520993 (220) 2020 11 17
(731) OSTROWSKI PATRYCJUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MP Gold
(510), (511) 14 diamenty, diament nieobrobiony, drut złoty- 
biżuteria, srebro, srebrne sztabki, stopy złota, sztabki stopu 
złota, sztabki złota, sztaby srebra, sztaby ze stopu srebra, zło-
to, złoto i jego stopy, złoto, nieobrobione lub półobrobione, 
złoto, nieprzetworzone lub kute, monety, monety do kolek-
cjonowania, monety z metali szlachetnych, monety pamiąt-
kowe, biżuteria.

(210) 520995 (220) 2020 11 17
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA LIGA ESPORTOWA

(531) 03.07.01, 03.07.25, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gry wideo - gry komputerowe w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach - oprogramowanie komputerowe, 
audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry 
wideo, 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, 
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czaso-
pisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, 
torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, pa-
pierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, 
portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, 
nakrycia głowy, kapelusze, 28 przenośne, podręczne gry 
komputerowe, gry, gry elektroniczne, fabularne, automa-
tyczne, planszowe, muzyczne, quizowe, sportowe, gry kar-
ciane, edukacyjne gry elektroniczne, przenośne, podręczne 
gry elektroniczne, podręczne konsole do gry, pierścienie 
do rzucania - gry, gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry 
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak torebki, 
portmonetki, portfele, odzież, odzież sportowa, obuwie, 
nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe po-
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zwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać 
się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu 
różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu te-
lezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
używając środków telekomunikacji, doradztwo ekonomicz-
ne i organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania, or-
ganizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zarządzania 
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania atrakcyjno-
ścią przedsiębiorstwa (usługi marketingowe), doradztwo 
przy sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bez-
pośrednie specjalistyczne doradztwo strategiczne i bez-
pośrednia specjalistyczna pomoc strategiczna z zakresu 
środków mających na celu rozwój organizacyjny przedsię-
biorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie działalnością 
gospodarczą dla osób trzecich, marketing, badania rynko-
we, prowadzenie portalu internetowego w zakresie infor-
macji handlowej, doradztwo zawodowe inne niż związane 
z edukacją i szkoleniami, 38 wszelkiego rodzaju elektronicz-
ne i komputerowe przesyłanie, dostarczanie i udostępnia-
nie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodo-
we przesyłanie danych i informacji, satelitarne przesyłanie 
danych i informacji, informacja w zakresie przesyłu danych, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, zlecenia 
przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz praso-
wych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzy-
staniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, 
czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektro-
niczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów 
czatów i forów internetowych, platformy internetowej, 
przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy in-
ternetowe (web-messaging), komputerowa transmisja wia-
domości i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków 
i obrazów, transmisja danych przez Internet, telekomunika-
cja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do portali w Internecie, 41 działalność sportowa 
i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, 
naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, roz-
rywkowych, artystycznych, organizowanie obozów spor-
towych, organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, 
organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń 
i kursów sportowych: prowadzenie klubów sportowych, 
usługi mające na celu rekreację w klubach odnowy fizycz-
nej, usługi instruktorów sportu, obsługa urządzeń sporto-
wych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie publika-
cji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzę-
tu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe 
on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, 
prowadzenie portalu internetowego w zakresie udostęp-
niania gier, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, gry 
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udo-
stępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają 
dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, gry interneto-
we nie do pobrania, nauka gry w szachy japońskie - nauka 
gry w shogi, wypożyczanie automatów do gry, świadcze-
nie usług w zakresie salonów gry, informacja o powyższych 
usługach, 42 programowanie komputerów, projektowanie 
oprogramowania, analizy systemów komputerowych, do-
radztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie kompu-
terowych baz danych, obsługa i serwisowanie w zakresie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania, wypożyczanie komputerów i automatów elek-
tronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego oraz oprogramowania do automatów.

(210) 520996 (220) 2020 11 17
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLE.GG

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gry wideo - gry komputerowe w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach - oprogramowanie komputerowe, au-
diowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 
16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fo-
tografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, 
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowa-
nia z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, port-
fele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
kapelusze, 28 przenośne, podręczne gry komputerowe, 
gry, gry elektroniczne, fabularne, automatyczne, planszowe, 
muzyczne, quizowe, sportowe, gry karciane, edukacyjne 
gry elektroniczne, przenośne, podręczne gry elektroniczne, 
podręczne konsole do gry, pierścienie do rzucania - gry, gry 
związane z postaciami fikcyjnymi, gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki, portfele, 
odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelu-
sze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować 
te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stro-
nie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo 
w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsię-
biorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w za-
kresie zarządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa - usługi 
marketingowe, doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie 
analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo 
strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strate-
giczna z zakresu środków mających na celu rozwój organiza-
cyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą dla osób trzecich, marketing, ba-
dania rynkowe, prowadzenie portalu internetowego w za-
kresie informacji handlowej, doradztwo zawodowe inne niż 
związane z edukacją i szkoleniami, 38 wszelkiego rodzaju 
elektroniczne i komputerowe przesyłanie, dostarczanie 
i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, 
światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne 
przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie prze-
syłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz 
prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wyko-
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rzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, 
czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektro-
niczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów 
czatów i forów internetowych, platformy internetowej, prze-
kazywanie informacji różnego rodzaju na adresy interneto-
we (web-messaging), komputerowa transmisja wiadomości 
i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, 
transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za po-
mocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kul-
turalnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych: 
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu 
rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów 
sportu, obsługa urządzeń sportowych, wynajem obiektów 
sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i inter-
netowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu 
do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu interneto-
wego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Inter-
net, gry internetowe nie do pobrania, nauka gry w szachy 
japońskie - nauka gry w shogi, wypożyczanie automatów 
do gry, świadczenie usług w zakresie salonów gry, informacja 
o powyższych usługach, 42 programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostęp-
nianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie 
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów 
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego oraz oprogramowania do automatów.

(210) 520997 (220) 2020 11 17
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLE.GG

(531) 03.07.01, 03.07.25, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gry wideo - gry komputerowe w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach - oprogramowanie komputerowe, au-

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

(210) 520998 (220) 2020 11 17
(731) POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.01, 03.07.25, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gry wideo - gry komputerowe w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, po-
bieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo za-
warte w kartridżach - oprogramowanie komputerowe, audio-
wizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 16 pa-
pier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, 
nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, 
materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papie-
ru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, 
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 28 prze-
nośne, podręczne gry komputerowe, gry, gry elektroniczne, 
fabularne, automatyczne, planszowe, muzyczne, quizowe, 
sportowe, gry karciane, edukacyjne gry elektroniczne, przeno-
śne, podręczne gry elektroniczne, podręczne konsole do gry, 
pierścienie do rzucania - gry, gry związane z postaciami fik-
cyjnymi, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich 
jak torebki, portmonetki, portfele, odzież, odzież sportowa, 
obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe 
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać 
się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu róż-
nych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezaku-
pów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, doradztwo ekonomiczne i or-
ganizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania, organizacji 
i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie zarządzania atrakcyjnością przedsię-
biorstwa - usługi marketingowe, doradztwo przy sporządza-
niu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie specjali-

styczne doradztwo strategiczne i bezpośrednia specjalistycz-
na pomoc strategiczna z zakresu środków mających na celu 
rozwój organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój persone-
lu, zarządzanie działalnością gospodarczą dla osób trzecich, 
marketing, badania rynkowe, prowadzenie portalu interneto-
wego w zakresie informacji handlowej, doradztwo zawodo-
we inne niż związane z edukacją i szkoleniami, 38 wszelkiego 
rodzaju elektroniczne i komputerowe przesyłanie, dostarcza-
nie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, 
światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne 
przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie prze-
syłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz 
prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wyko-
rzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, 
czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektronicz-
na wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów 
i forów internetowych, platformy internetowej, przekazywanie 
informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (web-mes-
saging), komputerowa transmisja wiadomości i obrazów, usłu-
gi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, transmisja danych 
przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali 
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 
41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyj-
nych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych, usługi w za-
kresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, 
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, organizowanie 
obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń i kursów sportowych: prowadzenie klubów spor-
towych, usługi mające na celu rekreację w klubach odnowy 
fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa urządzeń spor-
towych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie publika-
cji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line, 
zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie 
portalu internetowego w zakresie udostępniania gier, doradz-
two zawodowe w zakresie edukacji, gry oferowane w syste-
mie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry kompu-
terowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną 
sieć i/lub Internet, gry internetowe nie do pobrania, nauka gry 
w szachy japońskie - nauka gry w shogi, wypożyczanie au-
tomatów do gry, świadczenie usług w zakresie salonów gry, 
informacja o powyższych usługach, 42 programowanie kom-
puterów, projektowanie oprogramowania, analizy systemów 
komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udo-
stępnianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowa-
nie w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów 
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego oraz oprogramowania do automatów.

(210) 521016 (220) 2020 11 17
(731) VERSOR ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Versor
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 drukarki 3D, etykieciarki, klisze drukarskie, ma-
nipulatory przemysłowe jako maszyny, maszyny do druko-
wania na cienkiej blasze, maszyny do fotoskładu, maszyny 
do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do produkcji 
papieru, maszyny do produkcji kartonu, maszyny do skła-
dania kartonu, maszyny do składania papieru, maszyny 
do stereotypii - poligrafia, maszyny do typografii, maszyny 
drukarskie, obrotowe prasy drukarskie, pakowarki, przemy-
słowe drukarki atramentowe, składanki - drukarstwo, skrzy-
nia na matryce - drukarstwo, tympany jako części maszyn 
drukarskich, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn 
drukarskich, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów 
przemysłowych, wałki drukarskie do maszyn.

(210) 521025 (220) 2020 11 18
(731) DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSZYSTKIEGOSłodkiego.pl

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12, 08.01.16, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 21 filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, for-
my do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], 
formy, foremki [przybory kuchenne], garnki kuchenne, kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łapki do garn-
ków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopat-
ki do użytku kuchennego, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miseczki, 
miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, nie-
elektryczne młynki kuchenne, ozdoby z porcelany, pałeczki 
[sprzęt kuchenny], patelnie, patery, pędzle kuchenne, pikni-
kowe (koszyki -) z naczyniami, pipety kuchenne, podkładki 
pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z ma-
teriałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub 
kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyj-
ne, pokrywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], przeno-
śne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chło-
dzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita [przybory gospo-
darstwa domowego], przybory kuchenne nieelektryczne, 
przykrywki do dań, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, 
pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, 
rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle 
ceramiczne, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, 
słoiki na ciastka, szczypce do cukru, szklane naczynia do pi-
cia, szkło mleczne, tace do użytku domowego, tace obroto-
we, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów 
kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termo-
sy, termosy do napojów, torby izotermiczne, torebki do wyci-
skania kremu przy dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze do de-
korowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domo-
wego, wałki do ciasta domowe, wazony, wkłady chłodzące 
do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 galaretki jadalne, 
produkty mleczne, ryż z mlekiem w proszku, kasza manna 

z mlekiem w proszku, zupy w proszku, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/iub 
bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 30 mie-
szanki ciasta, w tym ciasta w proszku, produkty żywnościowe 
z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słod-
kie desery, musy owocowe, słodkie desery w proszku, kre-
my i polewy do ciast, aromaty do ciast, preparaty do ciast, 
dekoracje cukiernicze do ciast, puddingi, wszystkie wyżej 
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem 
i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie,  
35 reklama szeroko rozumiana, w tym telewizyjna, w Inter-
necie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, promocja sprzedaży, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 38 za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja 
za pośrednictwem blogów on-line, poczta elektroniczna, 
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyj-
nych, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 usługi 
pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie prze-
pisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, 
usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu 
życia prowadzone za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych.

(210) 521026 (220) 2020 11 18
(731) DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) WszystkiegoSłodkiego.pl
(510), (511) 21 filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, for-
my do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], 
formy, foremki [przybory kuchenne], garnki kuchenne, kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łapki do garn-
ków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopat-
ki do użytku kuchennego, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miseczki, 
miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, nie-
elektryczne młynki kuchenne, ozdoby z porcelany, pałeczki 
[sprzęt kuchenny], patelnie, patery, pędzle kuchenne, pikni-
kowe (koszyki -) z naczyniami, pipety kuchenne, podkładki 
pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z ma-
teriałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub 
kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyj-
ne, pokrywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], przeno-
śne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chło-
dzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita [przybory gospo-
darstwa domowego], przybory kuchenne nieelektryczne, 
przykrywki do dań, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, 
pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, 
rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle 
ceramiczne, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, 
słoiki na ciastka, szczypce do cukru, szklane naczynia do pi-
cia, szkło mleczne, tace do użytku domowego, tace obroto-
we, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów 
kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termo-
sy, termosy do napojów, torby izotermiczne, torebki do wyci-
skania kremu przy dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze do de-
korowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domo-
wego, wałki do ciasta domowe, wazony, wkłady chłodzące 
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do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 35 reklama szeroko 
rozumiana, w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-line, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, 
obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie 
forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pi-
sanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, 
organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne 
odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(210) 521028 (220) 2020 11 18
(731) SANTANDER MERCHANT PLATFORM SOLUTIONS, S.L., 

Boadilla del Monte – Madrid, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Getnet

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.01
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania 
płatności finansowych obejmujące umożliwienie weryfikacji 
i autoryzacji kart, sprawdzanie oszustw i bezpieczny trans-
fer pieniędzy na konta handlowe, elektroniczne terminale 
płatnicze do przetwarzania płatności kartami kredytowymi, 
urządzenia do wprowadzania kodu pin, terminale elektro-
niczne do elektronicznego przetwarzania płatności kartą 
kredytową, urządzenia elektroniczne do użytku w przetwa-
rzaniu transakcji finansowych, oprogramowanie komputero-
we do obsługi transakcji finansowych dokonywanych karta-
mi płatniczymi, kartami bankowymi, kartami kredytowymi, 
kartami debetowymi, kartami przedpłaconymi i kartami 
płatniczymi, oprogramowanie komputerowe do obsługi 
płatności finansowych za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, elektroniczne urządzenia do weryfikacji autentycz-
ności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, 
kart obciążeniowych, kart przedpłaconych i/lub kart płat-
niczych, publikacje elektroniczne mianowicie czasopisma, 
dzienniki, biuletyny, artykuły, podręczniki, sprawozdania 
i raporty zawierające informacje dotyczące usług przetwa-
rzania płatności elektronicznych, zapobiegania oszustwom 
i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarza-
nia płatności elektronicznych, oceny ryzyka w odniesieniu 
do usługi przetwarzania płatności elektronicznych, analizy 
danych transakcji płatniczych dla firm zarejestrowane na no-
śnikach komputerowych, elektroniczne publikacje do po-
brania, mianowicie czasopisma, dzienniki, biuletyny, artykuły, 
podręczniki, raporty oraz sprawozdania zawierające infor-
macje dotyczące elektronicznego przetwarzania płatności, 
zapobiegania oszustwom i kradzieży tożsamości w związku 
z usługami przetwarzania płatności elektronicznych, oceny 
ryzyka w związku z elektronicznym przetwarzaniem płatno-
ści oraz analizy danych transakcji płatniczych dla firm, elek-
troniczne publikacje elektroniczne w postaci biuletynów, 
czasopism, dzienników, podręczników, infografiki, sprawoz-

dań i raportów związanych z badaniami dotyczącymi kwe-
stii finansowych i badaniami dotyczącymi danych transakcji 
płatniczych i trendów transakcji, 36 usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, usługi autoryzacji kart kredyto-
wych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, 
kart obciążeniowych, kart podarunkowych i innych kart płat-
niczych, elektroniczny transfer środków i elektroniczne usłu-
gi płatnicze, przetwarzanie transakcji dokonywanych za po-
mocą kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, 
kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, 
innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierających 
dane konta, usługi bankowości internetowej dostępne 
za pośrednictwem aplikacji mobilnych do pobrania, prze-
twarzanie transakcji kredytowych i debetowych przez łącze 
telekomunikacyjne, usługi portfela elektronicznego (usługi 
w zakresie płatności), mianowicie elektroniczne transakcje 
debetowe, elektroniczne płatności gotówkowe typu peer-
-to-peer, transakcje kartami kredytowymi i debetowymi, 
elektroniczne transakcje gotówkowe, bankowość elektro-
niczna za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
elektroniczny transfer środków, elektroniczne usługi prze-
twarzania transakcji płatności w punkcie sprzedaży, usługi 
przetwarzania transakcji pocztowych, usługi przetwarzania 
transakcji telefonicznych, usługi przetwarzania cyklicznych 
transakcji płatniczych, usługi kont handlowych, mianowicie 
przetwarzanie transakcji płatniczych, zarządzanie ryzykiem 
finansowym, usługi w zakresie zapobiegania kradzieży toż-
samości i oszustwom związane z przetwarzaniem płatności 
finansowych dokonywanych za pomocą kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, 
kart podarunkowych, kart sklepowych, kart przedpłaconych 
i innych kart zawierających mikroprocesory z danymi konta 
bankowego w wielu walutach dla rachunków handlowych 
w formie usług weryfikacji płatności i funduszy oraz usług 
autoryzacji kart kredytowych, usługi finansowe związane 
z bezpieczną obsługą danych i usług transakcji finansowych 
on-line w celu bezpiecznego transferu pieniędzy między 
bankami, ich klientami i kontami handlowymi, mianowicie 
zapewnianie bezpiecznych transakcji handlowych i opcji 
płatności, finansowe analizy i konsultacje, wymiana danych 
finansowych między instytucjami finansowymi i ich klien-
tami, usługi finansowe związane z analizą danych dotyczą-
cych transakcji płatniczych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług bankowych i finansowych, 
42 monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wy-
dajności czytników kart i urządzeń elektronicznych do ob-
sługi transakcji finansowych i transakcji związanych z nimi, 
monitorowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
elektronicznych do pobierania informacji przechowywa-
nych na kartach kredytowych, kartach debetowych, kartach 
sklepowych, kartach bankowych, kartach obciążeniowych, 
kartach podarunkowych, innych kartach płatniczych i mi-
kroprocesorach zawierających dane konta, monitorowanie 
prawidłowego funkcjonowania elektronicznych urządzeń 
weryfikujących do weryfikacji autentyczności kart kredyto-
wych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, 
kart obciążeniowych, kart podarunkowych, innych kart 
płatniczych i mikroprocesorów zawierających dane konta, 
usługi dostawcy aplikacji (ASP) w zakresie oprogramowania 
aplikacji do telefonów komórkowych i bezprzewodowych 
komputerów przenośnych w celu umożliwienia użytkowni-
kom dokonywania płatności elektronicznych i otrzymywa-
nia, odkupywania i zarządzania elektronicznymi paragonami 
i kuponami elektronicznymi, wynajem i wypożyczanie urzą-
dzeń i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania kom-
puterowego, dzierżawa urządzeń i sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania komputerowego, usługi szyfrowa-
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nia danych, dzierżawa, wynajem i wypożyczanie urządzeń 
i sprzętu komputerowego, oprogramowania i programów, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
monitorowania prawidłowego funkcjonowania finansowych 
urządzeń elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące dostawcy aplikacji (ASP) w zakre-
sie oprogramowania aplikacji do telefonów komórkowych 
i bezprzewodowych komputerów przenośnych dla usług 
bankowych i finansowych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wynajmu i dzierżawy urządzeń 
i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 521037 (220) 2020 11 18
(731) WOJCIECHOWSKA WIKTORIA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR CARENZA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież, apaszki [chustki], body [odzież], ko-
stiumy kąpielowe dla kobiet, koszule, eleganckie spodnie, 
spodnie, spodnie dresowe, spodenki, sukienki damskie, 
bluzy dresowe, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, legginsy, 
okrycia wierzchnie [odzież], kombinezony damskie jedno-
częściowe [playsuit], odzież z imitacji skóry, swetry, spódnice, 
dzianina [odzież], komplety sportowe, komplety odzieżowe 
ze spodenkami, topy [odzież], garnitury damskie, marynarki 
od garniturów.

(210) 521041 (220) 2020 11 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAHiKA Coffee

(531) 01.15.11, 11.03.04, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13, 26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa aromatyzowana, 
kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa w postaci ca-
łych ziaren.

(210) 521047 (220) 2020 11 19
(731) WALUK MICHAŁ KONOPNA FERAJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KONOPNA FERAJNA

(531) 02.01.01, 02.01.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.13.01, 
26.01.14, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 konopie indyjskie do celów medycznych, far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, olejki lecznicze, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół lecz-
niczych, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
zioła do palenia do celów medycznych, 35 usługi sprzeda-
ży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjali-
stycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aro-
materapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, 
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół 
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, 
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych 
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żyw-
ności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów 
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów 
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, 
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, pro-
wadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstrak-
tów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków zioło-
wych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów 
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów 
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów 
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witamino-
wych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów 
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, prepa-
ratów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, 
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym 
kremów na bazie ziół, dezodorantów, usługi w zakresie rekla-
my i działalności informacyjnej.

(210) 521072 (220) 2020 11 19
(731) ARBIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) ARBIR
(510), (511) 37 doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądo-
wej [usługi budowlane], usługi doradcze w zakresie naprawy 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, zbieranie śmieci [zbiór-
ka odpadów], 42 badania naukowe, badania naukowe z za-
kresu biologii, badania naukowe z zakresu genetyki, usługi 
naukowe i badania w tym zakresie, badania i analizy nauko-
we, badania techniczne, doradztwo techniczne, doradztwo 
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techniczne związane z projektowaniem, oceny techniczne 
związane z projektowaniem, projektowanie techniczne, pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa 
technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi 
w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie pro-
jektowania technicznego.

(210) 521077 (220) 2020 11 19
(731) SZADROWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MariMed
(510), (511) 5 marihuana do celów medycznych, zioła leczni-
cze suszone lub zakonserwowane, zioła lecznicze.

(210) 521089 (220) 2020 11 20
(731) NITECKI BARTŁOMIEJ BANITA, Krzywanice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN JEANS SINCE 2005

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 521094 (220) 2020 11 20
(731) OTB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody nad Hybrydami
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, usługi marketingu dla zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowa-
nia, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania ryn-
kowe, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 
opracowywanie planów deweloperskich przedsięwzięć in-
westycyjnych, usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, organizowanie 
targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie bu-
downictwa, urbanistyki, architektury, organizowanie prze-
targów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, po-
wierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 
36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, finansowanie 
projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji 

dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc 
w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieru-
chomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budow-
nictwa mieszkalnego i komercyjnego, rozbiórka i przygoto-
wanie terenów pod budowę, usługi realizacji i nadzoru nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych wraz z infrastrukturą przeznaczonych do sprzeda-
ży, wynajmowania, użyczania, budowanie domów, lokali 
mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, nadzór budowlany, zarządzanie projektem 
budowy, usługi doradztwa budowlanego, 41 organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni spe-
cjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], targów, eventów, wystaw, szko-
leń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 42 projektowa-
nie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 521097 (220) 2020 11 19
(731) OLSZEWSKI GRZEGORZ INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA  
GRZEGORZ OLSZEWSKI CADENT, Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) Cadent
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne.

(210) 521099 (220) 2020 11 20
(731) LOSS PREVENTION EXPERTS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) GORDION
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do optyma-
lizacji, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie 
do produkcji, oprogramowanie interaktywne bazy danych, 
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, 
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie biz-
nesowe, oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie 
symulacyjne do aplikacji, oprogramowanie wspomagające 
podejmowanie decyzji, oprogramowanie do prognoz ryn-
kowych, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogra-
mowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowa-
nie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramo-
wanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie 
do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie 
do zarządzania ryzykiem operacyjnym, oprogramowanie 
do zarządzania łańcuchem dostaw, platformy oprogramo-
wania do współpracy [oprogramowanie], oprogramowanie 
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do zarządzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie 
komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, 
oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmu-
rze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania 
w chmurze, oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, programy komputerowe, programy 
do magazynowania danych, programy komputerowe na-
grane, programy komputerowe do przetwarzania danych, 
komputerowe bazy danych, 42 badania projektowe zwią-
zane z oprogramowaniem, udzielanie porad technicznych 
związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputero-
wym, chmura obliczeniowa, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do sterowania procesami, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, programowanie oprogramowania do importowania 
danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowa-
nia operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, instalacja, 
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego.

(210) 521102 (220) 2020 11 19
(731) DREMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dreman

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 biuro pośrednictwa pracy.

(210) 521105 (220) 2020 11 20
(731) BIEGAŃSKA KATARZYNA SOL VIA ADMIN, 

Czarnochowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qlub Nail’a

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.08, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.14

(510), (511) 36 wynajem biur do coworkingu, najem stano-
wisk do pracy związanej ze stylizacją i zdobieniem paznokci 
w ramach coworkingu.

(210) 521107 (220) 2020 11 20
(731) TECTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Tecture
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, obudo-
wy komputerów, myszy do komputera, głośniki, klawiatury, 
słuchawki, kable USB, pamięć USB [pendrive], cyfrowe urzą-
dzenia elektroniczne do noszenia mogące zapewnić dostęp 
do Internetu, modemy komputerowe.

(210) 521108 (220) 2020 11 19
(731) WODNICKI MARCIN ANMAR GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONAPRZYSTAŃ PRACOWNIA ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

(531) 29.01.13, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 26.01.01, 
26.01.03

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży 
hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży deta-
licznej wyrobów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicz-
nego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu 
detalicznego związane z systemami nawadniania, fertygacji, 
odwodnienia terenu oraz zagospodarowania wody desz-
czowej, usługi handlu hurtowego związanego z systemami 
nawadniania, fertygacji, odwodnienia terenu oraz zagospo-
darowania wody deszczowej, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, 37 budowa base-
nów, budowa stawów, instalacja systemów do gromadzenia 
wody deszczowej, instalacja systemów do odprowadzania 
wody deszczowej, instalacja zbiorników na wodę deszczo-
wą, budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, 
budowa systemów odwadniających, instalacja systemów 
do fertygacji, usługi doradcze w zakresie systemów na-
wadniania, usługi doradcze w zakresie systemów fertygacji, 
usługi doradcze w zakresie systemów odwadniania terenu, 
usługi doradcze w zakresie zagospodarowania wody desz-
czowej, stawianie scenografii, 41 usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, usługi publikacji, publikowanie elektroniczne, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, publikowanie drogą elek-
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troniczną, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie 
materiałów multimedialnych on-line, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewi-
zyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, 
42 architektura, usługi architektoniczne, projektowanie ar-
chitektoniczne, badania architektoniczne, przygotowywanie 
raportów architektonicznych, usługi projektowania architek-
tonicznego, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
zarządzanie projektami architektonicznymi, przygotowy-
wanie planów architektonicznych, usługi architektoniczne 
w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, sporządzanie 
raportów dotyczących architektury, usługi projektowania 
dotyczące architektury, profesjonalne doradztwo w zakresie 
architektury, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi 
architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usłu-
gi w zakresie planowania architektonicznego, doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, usługi inży-
nieryjne i w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie 
planowania architektonicznego, usługi profesjonalne zwią-
zane z projektami architektonicznymi, wspomagane kom-
puterowo usługi projektowe związane z architekturą, dostar-
czanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego za pośrednictwem strony internetowej, projektowanie 
oświetlenia krajobrazowego, analizy wykonalności projektu, 
projektowanie wizualne, usługi doradcze związane z projek-
towaniem stawów, badania dotyczące hodowli roślin, bada-
nia biologiczne, analizy biologiczne, usługi w zakresie badań 
biologicznych, usługi w zakresie rozwoju biologicznego, pro-
jektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu 
terenów wodą powodziową, usługi projektowania technicz-
nego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, opra-
cowywanie analiz dendrologicznych, 44 ogrodnictwo krajo-
brazowe, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, projekto-
wanie ogrodów i krajobrazów, usługi w zakresie architektury 
krajobrazu, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, 
projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trze-
cich, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, kwiaciarstwo, pielę-
gnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, pielęgnowanie ro-
ślin doniczkowych, projektowanie kompozycji kwiatowych, 
sadzenie drzew ogrodowych, niszczenie chwastów, kulty-
wacja roślin uprawnych, sadzenie roślin, udostępnianie infor-
macji o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych, 
udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, układanie 
darni, układanie kwiatów, udzielanie informacji związanych 
z sadzeniem drzew ogrodowych, usługi doradcze w zakresie 
ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa wod-
nego, usługi doradcze w zakresie wyboru darni, usługi do-
radcze w zakresie układania darni, usługi doradcze w zakresie 
upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze związa-
ne z uprawą roślin, usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyj-
ne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnic-
twie, usługi koszenia trawników, usługi ogrodnicze, usługi 
pielęgnowania trawników, usługi projektowania w zakresie 
układania kwiatów, usługi informacyjne dotyczące używania 
nawozów w ogrodnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, 
udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, 
udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, 
rozsiewanie nawozów, powierzchniowy rozsiew nawozów.

(210) 521111 (220) 2020 11 20
(731) JANOWSKA MARTA YANOSKYY, Szprotawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) by YANOSKYY designed for you.

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby 
biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżute-
ria], biżuteria, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, materiały drukowane, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, 20 statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
odzież, 42 usługi projektowania, usługi w zakresie projekto-
wania.

(210) 521112 (220) 2020 11 20
(731) NOWAKOWSKI KONRAD ARBOTEC, Ostrowiec 

Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARBOTEC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 powłoki, lakiery i pokosty, lakiery do drewna, 
lakiery ochronne do podłóg, lakiery na bazie wody [inne niż 
uszczelniające], utrwalacze [lakiery], transparentne materiały 
wykończeniowe do drewna.

(210) 521116 (220) 2020 11 20
(731) VVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVISUS klinika okulistyczna
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(531) 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi okulistyczne, usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne], badania medyczne, kliniki medyczne, 
informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, usługi medyczne, medyczne badania osób, ba-
dania optyczne.

(210) 521121 (220) 2020 11 20
(731) OPAŁKA ADRIAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.O.TECH-SERWIS KRAKÓW

(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.12, 
14.07.09, 29.01.13

(510), (511) 37 usługi naprawcze urządzeń elektrycznych 
gospodarstwa domowego, naprawa i renowacja artykułów 
gospodarstwa domowego, konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa 
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa 
sprzętu elektrycznego, instalowanie sprzętu kuchennego, 
instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, na-
prawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, 
instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego.

(210) 521122 (220) 2020 11 19
(731) SRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tacho SRW

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki, jako sprzęt do przetwarzania danych, 
urządzenie do przetwarzania informacji.

(210) 521123 (220) 2020 11 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE INTERPROMEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interpromex

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów handlowych, 37 ukła-
danie nawierzchni drogowych, odśnieżanie, zamiatanie 
dróg, 39 transport, transport i przechowywanie odpadów, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, parkowanie 
samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, zbie-

ranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 
40 sortowanie odpadów i materiałów nadających się do re-
cyklingu [przetwarzanie].

(210) 521124 (220) 2020 11 19
(731) WARSAW HOME EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warsaw home shop

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów bizne-
sowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlo-
wych, organizowanie pokazów w celach handlowych.

(210) 521128 (220) 2020 11 20
(731) Beijing Veikk E-commerce Co., Ltd., Machikou Town, 

CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEIKK

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, kodowane bransoletki identyfikacyjne, magnetyczne, 
laptopy, tablety, plotery, przyrządy nawigacyjne, przenośne 
odtwarzacze multimedialne, aparatura do analizy powietrza, 
obudowy głośnikowe, urządzenia monitorujące, elektryczne, 
kamery wideo, słuchawki, nianie elektroniczne, elektroniczne 
nianie wideo, 35 reklama i promocja, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, prezentacja towarów w mediach 
komunikacyjnych dla handlu detalicznego, udostępnianie 
informacji biznesowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, komercyjne zarządzanie licencjami w zakresie towarów 
i usług osób trzecich, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnianie 
rynku on-line dla kupujących i sprzedających towary i usługi, 
marketing, dostarczanie informacji handlowych i porad dla 
konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
optymalizacja wyszukiwarek internetowych w celu promocji 
sprzedaży, sprzedaż produktów elektronicznych.
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(210) 521135 (220) 2020 11 20
(731) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUND

(531) 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne zgrzewarki próżniowe do żyw-
ności do celów gospodarstwa domowego, elektryczne 
zgrzewarki do torebek, elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], elektryczne mopy parowe, odku-
rzacze, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, od-
kurzacze samochodowe, odkurzacze roboty, odkurzacze 
bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze piorące do dy-
wanów, ssawki do odkurzaczy, worki do odkurzaczy, węże 
do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, domo-
we elektryczne blendery, elektryczne maszynki do mięsa, 
wyciskarki soku, elektryczne sokowirówki, kuchenne mik-
sery, elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, krajalnice 
do chleba, elektryczne spieniacze do mleka, szatkownice 
do warzyw [maszyny], golarki elektryczne do żywego in-
wentarza, 8 żelazka elektryczne, golarki zwierzęce [ręczne], 
golarki z wibrującym ostrzem, maszynki do strzyżenia brody, 
maszynki do strzyżenia włosów, trymery do wąsów i bro-
dy, ręczne szatkownice kuchenne, 9 ozonizatory [ozonato-
ry], termometry, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, 11 grille 
elektryczne, grille na węgiel drzewny, grille wędzarnie, grille 
gazowe, hibachi, zapalarki do grilla, urządzenia do rozpalania 
grilla, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, rożna elektrycz-
ne do użytku w grillowaniu, parowniki, elektryczne ekspresy 
do kawy, suszarki do żywności, piekarniki elektryczne, pie-
karniki do pizzy, wolnowary elektryczne, urządzenia do po-
pcornu, lodówki elektryczne, lodówki turystyczne (elektrycz-
ne), kuchenny sprzęt elektryczny, wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, czajniki elektryczne, prysznice elektryczne, 
suszarki do ubrań, maszyny do waty cukrowej, oczyszczacze 
powietrza, klimatyzatory, wentylatory elektryczne, nawil-
żacze powietrza, osuszacze powietrza, 21 widelce do grilla, 
szczypce do grilla, szczotki do czyszczenia grillów, rękawi-
ce do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, 
mopy, mopy obrotowe, odkurzacze nieelektryczne, butelki, 
termosy, młynki do kawy, kamienie do pieczenia pizzy, go-
larki do ubrań na baterie, szczoteczki do zębów, szczoteczki 
do zębów elektryczne, ultradźwiękowe odstraszacze koma-
rów, urządzenia elektryczne do zabijania owadów, lodówki 
turystyczne, przenośne lodówki, termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, torby izotermiczne, wyciskacze do owoców nie-
elektryczne, do użytku domowego.

(210) 521138 (220) 2020 11 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowny)
(540) NewJon Zn
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, biostymulatory roślin, dodatki gle-
bowe [nawożenie], preparaty z mikroelementów dla roślin, 
mikroorganizmy, nawozy, preparaty do wzmacniania roślin, 
preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla 
roślin, produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorgani-
zmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, produkty sty-

mulujące rozwój roślin, środki do wspomagania wzrostu ro-
ślin, środki wzmacniające dla roślin, adjuwanty dla środków 
ochrony roślin.

(210) 521143 (220) 2020 11 20
(731) PROMOT JM KOWALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) promot

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 7 szczotki [części maszyn], szczotki elek-
tryczne, szczotki węglowe, szczotki węglowografitowe, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pomocą sklepów in-
ternetowych łożysk, tulei ślizgowych, pierścieniu uszczel-
niających, wyrobów grafitowych w postaci izolacji gra-
fitowych, elementów grzejnych w postaci grafitowych 
grzałek oporowych, meandrów grzejnych, mostków, 
uchwytów mocujących, elementów konstrukcyjnych, płyt 
grzejnych, filcu grafitowego, folii grafitowej, płyt, kompo-
zytowych z włókien węglowych, elementów z tworzy-
wa CFC w postaci śrub, nakrętek, podkładek, uchwytów, 
rusztów, wałków, łopatek wentylatorów cyrkulacyjnych, 
elementów wykonanych z czystego grafitu o niskiej za-
wartości metali, zanieczyszczeń i popiołów w postaci płyt 
i podstawek do spiekania proszków i przy nakładaniu po-
włok metodą CVD i PVD, łopatek grafitowych do spręża-
rek łopatkowych, rotorów i lanc do odgazowania ciekłego 
metalu, materiałów grafitowych stosowanych do celów 
barbotażu, wyrobów grafitowych dla hutnictwa szkła 
w postaci wkładek grafitowych odbieraków do produkcji 
szkła opakowaniowego, wkładek grafitowych zgarniaczy, 
form, głowic wydmuchowych, prowadnic sortujących, 
płyt ślizgowych i odstawczych do butelek, rolek do prze-
ciągania i odginania włókna szklanego, listew ochronnych 
wanien szklarskich do topienia i produkcji szkła, form gra-
fitowych do produkcji szkła metodą wydmuchiwania, wy-
posażenia pieców próżniowych.

(210) 521144 (220) 2020 11 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowny)
(540) Vital 36
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, nawozy złożone, nawo-
zy dla rolnictwa, nawozy do roślin, preparaty do nawożenia, 
nawozy dolistne, nawozy użyźniające glebę, dodatki glebo-
we [nawożenie], preparaty mineralne do użytku jako dodatki 
odżywcze dla roślin, produkt mikrobiologiczny, zawierający 
mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, preparaty do wzmacniania roślin, produkty sty-
mulujące rozwój roślin, produkt o działaniu poprawiającym 
strukturę gleby, preparaty poprawiające kondycję gleby, ad-
juwanty dla środków ochrony roślin.

(210) 521149 (220) 2020 11 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
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(540) (znak słowny)
(540) SuperChemiOn
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, nawozy złożone, nawo-
zy użyźniające glebę, preparaty mineralne do użytku jako 
dodatki odżywcze dla roślin, produkt mikrobiologiczny, 
zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, produkty stymulujące rozwój 
roślin, produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby, 
preparaty poprawiające kondycję gleby, adiuwanty olejowe 
i ich pochodne, adiuwanty mineralne, surfaktanty do gleby, 
wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu 
wody w glebie, adiuwanty dla środków ochrony roślin.

(210) 521153 (220) 2020 11 20
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RANKOMAT
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, administrowanie sprzedażą, analiza cen, dostarcza-
nie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji han-
dlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych 
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom 
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, gro-
madzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpie-
czeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego 
porównywania i kupowania tych usług, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, 
telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie 
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, 
pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia 
usług, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwia-
jąc klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych 
dostawców, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adre-
sów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamó-
wień on-line, świadczenie usług porównania cen on-line, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
usługi porównywania cen, usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie 
analizy cen, usługi w zakresie kupna, usługi w zakresie po-
równywania cen, usługi w zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy on-line, reklama towarów i usług sprze-
dawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line 
do przeszukiwania, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama w czasopismach, reklama w Internecie 
dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonal-
nej, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 

komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy 
radiowe i telewizyjne, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie usług ubez-
pieczeniowych w imieniu osób trzecich, publikacja reklam, 
publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do ce-
lów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, publikowanie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama na billboardach elektronicz-
nych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, reklama radiowa, kampanie marketingowe, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, porównywanie 
usług finansowych on-line, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, prezentowanie 
produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe dotyczące usług fi-
nansowych.

(210) 521154 (220) 2020 11 20
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ORSAY
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych 
on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowa-
nie sprzedażą, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, 
usługi importowo - eksportowe, usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, działalność 
reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycz-
nych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, kampanie marketingowe, marketing 
cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing interne-
towy, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży arty-
kułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych 
w czasopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyj-
nych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowi-
zualnych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, 
publikowanie druków do celów reklamowych w postaci 
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elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicz-
nych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, pokazy [do celów promocyjnych/reklamo-
wych], pokazy mody w celach handlowych, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pokazy 
towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych 
telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów 
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i pre-
zentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojal-
nościowych dla klientów.

(210) 521155 (220) 2020 11 20
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) THE ODDER SIDE
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych 
on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowa-
nie sprzedażą, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, 
usługi importowo - eksportowe, usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, działalność 
reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycz-
nych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, kampanie marketingowe, marketing 
cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing interne-
towy, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży arty-
kułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych 
w czasopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług in-
nych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, pu-

blikowanie druków do celów reklamowych w postaci elek-
tronicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowa-
nie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, re-
klama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyj-
ne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama radiowa, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profe-
sjonalnej, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], 
pokazy mody w celach handlowych, pokazy mody w celach 
promocyjnych [organizacja -], wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów 
dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja poka-
zów audiowizualnych w celach reklamowych, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów.

(210) 521156 (220) 2020 11 21
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) IXI
(510), (511) 3 aromaty, aromaty do ciast (olejki eteryczne), 
aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków 
esencyjnych, aromaty do żywności w postaci olejków eterycz-
nych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], 
aromatyczne olejki eteryczne, aromaty do ciastek [olejki ete-
ryczne], aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycz-
nych, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, 
emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja 
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, esencje i olejki ete-
ryczne, geraniol, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], 
kocanka [olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki 
eteryczne, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycy-
nowy do celów kosmetycznych, olejek golteriowy, olejek ja-
śminowy, olejek lawendowy, olejek miętowy surowy, olejek 
migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa her-
bacianego, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów ko-
smetycznych, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki 
do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki do perfum i zapachów, olejki do pielę-
gnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne, olejki eteryczne 
cytronowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne 
do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne 
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodar-
stwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach pro-
dukcyjnych, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 
olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, 
olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, olejki naturalne do celów kosmetycz-
nych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji 
preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapacho-
we wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, produkty per-
fumeryjne, esencjonalne (olejki), polepszacze smaku do żyw-
ności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślin-
ne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda 
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kwiatowa, żel lawendowy, zmieszane olejki eteryczne, prepa-
raty do czyszczenia i odświeżania, aplikatory pasty do butów 
zawierające pastę, chusteczki nasączone środkiem do na-
błyszczania skóry, pasty do butów, czarne pasty do obuwia 
[preparaty do polerowania obuwia], krem do butów, kremy 
konserwujące do skóry, mieszanki detergentów do czyszcze-
nia butów, pasty do obuwia, wosk do obuwia, pasta do butów, 
pasty do butów, pasty do czyszczenia butów, pasty do obu-
wia, pasty do skór, pasty i kremy do butów, preparaty czysz-
czące do skóry [materiału], preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], spraye do obu-
wia, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki do kon-
serwacji skóry [pasty], środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, 
środki do polerowania skóry, środki konserwujące do skóry, 
środki w aerozolu do obuwia, wosk do butów, preparaty 
do prania, barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] 
do użytku domowego [pranie], chemiczne produkty do oży-
wiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki an-
tystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki 
do prania zapobiegające utracie koloru, preparaty do czysz-
czenia na sucho, detergenty do zmywania naczyń w zmywar-
kach, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domo-
wym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, dodatki 
do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, enzyma-
tyczne środki piorące, farbki do prania, kora mydłoki (kwilai) 
do prania, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, kulki do prania z detergentem, mydła do ożywiania 
koloru tkanin, mydła do prania, mydło [detergent], środki 
do namaczania prania, olejki eteryczne jako zapachy do pra-
nia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, preparaty 
chemiczne do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, prepa-
raty do mycia do użytku domowego, preparaty do pielęgnacji 
tkanin, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prania 
przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające barwni-
ki, preparaty wybielające i inne substancje do użytku w praniu, 
preparaty wygładzające [krochmal], proszki do prania, skrobie 
naturalne do prania, soda krystaliczna do czyszczenia, soda 
wybielająca, sole wybielające, spraye antystatyczne do odzie-
ży, środek zmiękczający do tkanin, środki do namaczania pra-
nia, środki do płukania do prania, środki do prania tkanin, środ-
ki ochronne do prania, środki polepszające działanie detergen-
tów, środki rozjaśniające do tkanin, środki usztywniające i na-
dające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], środki wspo-
magające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki 
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki 
wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające 
do celów pralniczych, środki zmiękczające do prania, środki 
zmiękczające do tkanin, substancje do użytku w praniu, środki 
do zmiękczania tkanin, wosk pralniczy, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, żelatyna z wodorostów do użytku w praniu [fu-
nori], środki do zmiękczania tkanin, detergenty do samocho-
dów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
preparaty czyszczące do samochodów, (płyny do spryskiwa-
czy szyb samochodowych, środki do nadawania połysku sa-
mochodom, środki do polerowania opon pojazdów, środki 
do polerowania samochodów, szampony do mycia samocho-
dów, szampony do pojazdów, wosk do karoserii samochodów 
ze szczeliwem do farb, wosk karnauba do samochodów, wosk 
samochodowy, woski samochodowe, aromaty do użytku do-
mowego, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, 
aromatyczne potpourri, dezodoranty zapachowe do po-
mieszczeń, drewno zapachowe, ekstrakty z kwiatów, kadzideł-
ka, kadzidełka na patyczkach, kadzidełka stożkowe [dhoop], 
kadzidła w aerozolu, kadzidła w formie stożków, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszaniny zapa-
chowe potpourri, perfumowane mieszanki suszonych ziół 
i kwiatów (potpourri), perfumowane saszetki, poduszki aroma-

terapeutyczne zawierające potpourri w saszetkach tkanino-
wych, poduszki nasączone substancjami zapachowymi, po-
duszki nasączone substancjami perfumowanymi, poduszki 
wypełnione substancjami perfumowanymi, poduszki wypeł-
nione substancjami zapachowymi, pokojowe spraye zapacho-
we, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), preparaty 
do odświeżania dywanów, preparaty zapachowe do pomiesz-
czeń, produkty do perfumowania pomieszczeń, rozpylacze 
zapachowe do bielizny [aerozole], rozpylacze zapachowe 
do pomieszczeń, saszetki perfumowane, saszetki z potpourri 
do wkładania do poduszek do aromaterapii, saszetki zapacho-
we, saszetki zapachowe do bielizny, saszetki zapachowe 
do poduszeczek na oczy, środki do usuwania brzydkiego za-
pachu zwierząt domowych, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, wkłady 
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 
wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, zapachowe kamienie ceramiczne, zapachowe 
szyszki sosnowe, aerozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, amoniak 
do czyszczenia, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, artykuły do wybielania, barwniki 
do celów kosmetycznych, benzyna do wywabiania plam, chu-
steczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki za-
wierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki 
o właściwościach emulgujących, detergenty, detergenty 
do muszli klozetowych, detergenty do użytku domowego, de-
tergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty 
do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, 
detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, detergenty 
przygotowane z ropy naftowej, detergenty w piance, deter-
genty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udraż-
niania rur kanalizacyjnych, dyfuzory z patyczkami zapachowy-
mi, preparaty do usuwania farby, geraniol do perfumowania, 
gotowy wosk do polerowania, impregnowane chusteczki pa-
pierowe do czyszczenia naczyń, javelle [woda], woda javelle, 
kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kreda 
czyszcząca, kremy do polerowania, krochmal do czyszczenia, 
środki do usuwania lakierów, ług sodowy, mieszaniny do czysz-
czenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mie-
szanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące do usu-
wania plam, mieszanki detergentów do czyszczenia kijów 
golfowych, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgna-
cji podłóg, mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, 
mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapa-
chowe na bazie geraniolu, mydła do czyszczenia przedmio-
tów wykonanych ze skóry, mydła do użytku domowego, my-
dło alkaliczne, mydło w płynie do mycia naczyń, nasączone 
ściereczki do polerowania, naturalne olejki do celów oczysz-
czających, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski 
do podłóg, nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczysz-
czającym, odkamieniacze do użytku domowego, odplamiacz, 
oleje czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczają-
cy], olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, pałeczki zapacho-
we, wosk do parkietów, pasta do podłogi, pasty do mebli, pa-
sty płynne do podłóg, perfumy do ceramiki, perfumy do tek-
tury, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, 
płyny czyszczące do czcionek maszyn do pisania, płyny 
do czyszczenia, płyny do czyszczenia obiektywu aparatu, pły-
ny do mycia, płyny do szorowania, podchloryn potasu [woda 
z javelle], wosk do podłogi, środki do polerowania, woski 
do polerowania, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powie-
trze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty 
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne 
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do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące 
do dywanów, preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty 
czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do stosowa-
nia na płytkach, preparaty czyszczące, którymi nasączone 
są myjki, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty 
do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia podłóg, prepa-
raty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do mycia przednich szyb sa-
mochodowych, preparaty do nabłyszczania liści roślin, prepa-
raty do nabłyszczania owoców, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, pre-
paraty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach pro-
dukcyjnych, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, pre-
paraty do polerowania pielęgnujące drewno, preparaty 
do przetykania zlewu, preparaty do udrażniania rur, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa 
domowego, preparaty do usuwania plam do artykułów go-
spodarstwa domowego, preparaty do usuwania pleśni, prepa-
raty do usuwania powłok podłogowych, preparaty do usuwa-
nia tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty do usu-
wania wosku z podłóg, preparaty do wybielania, preparaty 
do wywabiania plam, preparaty do zmywania naczyń, prepa-
raty myjące, preparaty myjące do pojazdów, preparaty od-
tłuszczające do silników, preparaty odtłuszczające do celów 
domowych, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalni-
ka, preparaty wybielające, preparaty wybielające do użytku 
domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów 
domowych, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, 
produkty do usuwania plam, proszek do szorowania, proszek 
do zmywarek, proszki do polerowania, preparaty do usuwania 
rdzy, róż polerski, rozpuszczalniki alkoholowe będące prepara-
tami czyszczącymi, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, roz-
puszczalniki do usuwania farb, rozpuszczalniki odtłuszczające, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, roztwory 
czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń 
sterylizacyjnych, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roz-
twory do szorowania, roztwory do usuwania powłok malar-
skich, roztwory o właściwościach szorujących, ściereczki 
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ście-
reczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki na-
sączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, 
ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, ścierecz-
ki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 
soda kaustyczna, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, 
środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli, 
środek do polerowania chromu, środek do polerowania mebli, 
środek do usuwania kleju do charakteryzacji, środek do usu-
wania wosku z podłóg, środki czyszczące, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do ka-
mienia, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące 
do szkła, środki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczą-
ce do użytku domowego, środki czyszczące do zamrażarek, 
środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych 
ochraniaczy do ust, środki czyszczące w sprayu do użytku do-
mowego, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki 
do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia do użytku 
w hodowli inwentarza żywego, środki do czyszczenia dywa-
nów, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do czysz-
czenia kuwet, środki do czyszczenia liści roślin, środki do czysz-
czenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia opon 
o białych bokach, środki do czyszczenia tapicerki, środki 
do czyszczenia toalet, środki do mycia owoców i warzyw, 
środki do mycia szkła, środki do nadawania połysku gitarom, 
środki do płukania do zmywarek, środki do płukania do zmy-

warek do naczyń, środki do polerowania, środki do polerowa-
nia instrumentów muzycznych, środki do polerowania metali, 
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania 
w aerozolu, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania 
kryształów soli, środki do usuwania plam, środki do usuwania 
rdzy, środki do usuwania wosku, środki do usuwania wosku 
z podłóg [preparaty do szorowania], środki do zmywania na-
czyń, środki nadające połysk do czyszczenia okien, środki uła-
twiające suszenie do zmywarek naczyń, środki usuwające far-
bę, środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki zapa-
chowe do samochodów, substancje czyszczące do użytku 
domowego, substancje do szorowania, substancje do usuwa-
nia graffiti, syntetyczne detergenty do ubrań, szampony 
do czyszczenia dywanów, szmatki impregnowane detergen-
tem do czyszczenia obiektywu aparatu, tabletki do zmywarek, 
terpentyna do odtłuszczania, terpentyna do usuwania plam 
z tłuszczu, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobiste-
go, woda zapachowa do bielizny, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do polerowania, wosk polerski, wybielacz 
do użytku domowego, wybielacze, wywabiacze plam [prepa-
raty], wywabiacze plam zostawianych przez zwierzęta domo-
we, żele do mycia toalet, zmywaki nasączone mydłem, żrące 
środki czyszczące, deozodoranty dla zwierząt, aerozole pielę-
gnujące dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla 
zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, odświeżacze za-
pachów dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, prepa-
raty i produkty do pielęgnacji futra, produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 
szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji], szampony dla zwierząt [nielecznicze prepara-
ty pielęgnacyjne], antyperspiranty do użytku osobistego, an-
typerspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aero-
zolach, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty 
do stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użyt-
ku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku 
osobistego, dezodoranty do użytku osobistego [wyroby per-
fumeryjne], dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty w kulce 
[przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, mydło 
dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty 
do ciała w sprayu, preparaty przeciwpotne, pudry do stóp 
[nielecznicze], balsamy samoopalające [kosmetyki], baza pod 
makijaż, bazy pod makijaż w postaci past, biały puder kosme-
tyczny do twarzy, błyszczyk do ust, błyszczyki do ust, błysz-
czyki do ust [kosmetyki], brokat do twarzy, brokat do twarzy 
i ciała, brokat kosmetyczny, brwi (ołówki do -), chusteczki 
do twarzy nasączane kosmetykami, cienie do powiek, etui 
na szminkę, eyelinery, eyelinery [kosmetyki], eyelinery w ołów-
ku, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, 
fluid do makijażu, kalkomania ozdobna do celów kosmetycz-
nych, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kolorowe 
kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, ko-
rektor do twarzy, korektory do plam i wyprysków, gąbki nasą-
czone mydłem, kostki mydła do mycia ciała, kremowe mydło 
do ciała, kremy pod prysznic, mydełka, mydła, mydła do pielę-
gnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku 
osobistego, mydła granulowane, mydła karbolowe, mydła ko-
smetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła 
przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie, mydła toale-
towe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie 
do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła 
w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, 
mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło aloesowe, mydło do skó-
ry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, 
mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, żele pod prysz-
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nic, żele do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli i pod prysz-
nic nie do celów medycznych, szampony do ciała, środki 
do mycia rak, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, środek do mycia rąk, roztwory mydła, przeciwtrądziko-
we środki myjące, kosmetyczne, przeciwpotowe mydła, pro-
dukty z mydła, płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, perfumowane mydła, peelingi 
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, opakowania 
uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, opa-
kowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, 
nielecznicze mydła toaletowe, mydło w płynie do kąpieli stóp, 
mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płatkach, 
mydło przemysłowe, mydło pod prysznic, ambra, aromaty 
do perfum, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn [wyroby 
perfumeryjne], chusteczki perfumowane, dezodoranty do cia-
ła [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], eks-
trakty perfum, kremy perfumowane, kremy do aromaterapii, 
woda kolońska, jonony [wyroby perfumeryjne], jednorazowe 
ściereczki nasączane wodą kolońską, heliotropina, produkty 
perfumeryjne, olejki pimentowe, olejki naturalne do perfum, 
olejek różany do celów kosmetycznych, olejek lawendowy 
do użytku kosmetycznego, naturalne środki perfumeryjne, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, zapachy, zapachy do cia-
ła, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, wody koloń-
skie, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, 
woda toaletowa, waniliowe środki perfumeryjne, woda koloń-
ska, woda lawendowa, woda perfumowana, wanilina synte-
tyczna [artykuły perfumeryjne], toaletowa (woda -), syntetycz-
ne produkty perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku 
osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, spraye 
do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, preparaty zapachowe, 
produkty perfumeryjne, preparaty perfumeryjne, preparaty 
do odymiania [perfumy], pojemniki z substancjami zapacho-
wymi, płyny do aromaterapii, piżmo [wyroby perfumeryjne], 
piżmo syntetyczne, piżmo (naturalne), perfumy w postaci sta-
łej, perfumy w płynie, perfumy o zapachu drewna cedrowego, 
perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy, perfumo-
wane wody toaletowe, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, perfumeryjny olejek miętowy, smoła szewska, smoła 
szewska, szewski wosk, wosk krawiecki, wosk szewski, prepara-
ty toaletowe.

(210) 521157 (220) 2020 11 21
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) Pollena 2000
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, dodatki do prania do zmiękczania wody, płyny 
do prania, proszki do prania, środki do zmiękczania tkanin, 
detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domo-
wym, dodatki do prania, kulki do prania z detergentem, 
płyny do prania chemicznego, preparaty do mycia do użyt-
ku domowego, chusteczki do prania zapobiegające utracie 
koloru, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach 
do prania.

(210) 521160 (220) 2020 11 21
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PANDORA
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie to-

rebek, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, udzielanie porad konsumenckich dotyczących pro-
duktów, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, kam-
panie marketingowe, marketing cyfrowy, marketing doty-
czący promocji, marketing internetowy, promocja sprzedaży, 
promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem 
artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, publikacja reklam, publi-
kacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ra-
diowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, pokazy [do celów 
promocyjnych/reklamowych], wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów 
dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednic-
twem programów lojalnościowych dla klientów.

(210) 521161 (220) 2020 11 21
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź 
(540) (znak słowny)
(540) hikvision
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, audyt 
działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, badanie działalności gospodarczej i rynku, 
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja informa-
cji o działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakre-
sie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządza-
nie plikami, kolportaż próbek, optymalizacja stron interneto-
wych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług 
tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, pomoc 
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przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie zarządzania biznesowego, badania i pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej, prognozy i analizy eko-
nomiczne, promocja sprzedaży, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, pu-
blikacja ogłoszeń reklamowych, telemarketing, reklama, re-
klama biznesowych stron internetowych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama za pomocą marketin-
gu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama ze-
wnętrzna, udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi 
rekrutacji personelu, sortowanie danych w komputerowych 
bazach danych, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
lobbingu handlowego, usługi agencji pośrednictwa pracy 
w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, usługi w zakresie projektowania i realizo-
wania kampanii reklamowych, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, usługi promo-
cyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usłu-
gi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów 
dla osób trzecich, usługi w zakresie wywiadu gospodarcze-
go w odniesieniu do działalności gospodarczej, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, specja-
listyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
działalności gospodarczej, wyceny dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlo-
wych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, zbieranie i analizy infor-
macji i danych związanych z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie persone-
lem, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, groma-
dzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych 
w transmisjach elektronicznych, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
internetu, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
on-line, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji handlo-
wych, dostarczanie informacji handlowych związanych 
z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, do-
starczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, pozyskiwanie 

i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych doty-
czących handlu i działalności gospodarczej, 38 udostępnia-
nie informacji na temat komunikacji medialnej, agencje in-
formacyjne, emisja radiowa, emisja telewizyjna, fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o te-
lekomunikacji, komunikacja radiowa, łączność poprzez sieć 
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, 
łączność radiowa, łączność telefoniczna, nadawanie bez-
przewodowe, ogłoszenia elektroniczne, poczta elektronicz-
na, połączenie ze światową siecią komputerową za pośred-
nictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie in-
formacji i wiadomości drogą elektroniczną, przydzielanie 
dostępu do światowej sieci komputerowej - Internet, radiofo-
nia, telefonia komórkowa, telewizja kablowa nadająca infor-
macje, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elek-
troniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą ter-
minali komputerowych i urządzeń elektronicznych, elektro-
niczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczna trans-
misja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wia-
domości i danych, komputerowa transmisja informacji udo-
stępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, nada-
wanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i trans-
misja programów telewizyjnych, odbieranie i transmisja wia-
domości, pakietowa transmisja danych i obrazów, satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej on-line, telematyczna transmisja danych i przekaz 
plików, transmisja danych drogą kablową, transmisja danych, 
dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelitów, transmisja 
danych i nadawanie danych, transmisja danych lub obrazów 
audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej lub Internetu, transmisja danych za pomocą środków 
elektronicznych, transmisja danych za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, transmisja i odbiór radiowy, transmisja in-
formacji do celów biznesowych, transmisja informacji po-
między komputerami a stacjami roboczymi, transmisja infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mo-
bilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, bezprzewodo-
wy transfer danych przez Internet, transfer cyfrowy danych, 
transfer danych drogą radiową, transfer informacji drogą ra-
diową, transfer informacji za pośrednictwem telefonu, trans-
misja informacji za pośrednictwem transferu danych do po-
mocy w podejmowaniu decyzji, usługi w zakresie telekonfe-
rencji i wideokonferencji, usługi trasowania i podłączania 
do sieci telekomunikacyjnej, udostępnianie forów interneto-
wych on-line, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypo-
życzanie komputerowych urządzeń i przyrządów łączno-
ściowych, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radio-
wej i telewizyjnej, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyj-
nego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, wypożycza-
nie systemów komunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń 
do nadawania sygnałów wideo, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, wypożyczanie urządzeń i sprzę-
tu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z siecia-
mi, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obra-
zów, wspomagane komputerowo przesyłanie dźwięku, usłu-
gi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej], usługi telekonferencyjne, zapewnianie do-
stępu do baz danych, zapewnianie dostępu do danych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elek-
tronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnia-
nie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, za-
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pewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnia-
nie dostępu do portalu internetowego obejmującego pro-
gramy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu do treści 
multimedialnych on-line, zapewnianie dostępu do usług 
przechowywania danych telekomunikacyjnych, zapewnia-
nie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, zapew-
nianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, dostarcza-
nie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, 
41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnia-
nie informacji na temat kongresów, usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodar-
czą, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie infor-
macji dotyczących edukacji, dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, informacja o eduka-
cji, kształcenie praktyczne [pokazy], udzielanie informacji 
związanych z kształceniem ustawicznym za pośrednictwem 
Internetu, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, 
usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy in-
struktażowe, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie 
i szkolenia, nauczanie wspomagane komputerowo, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowa-
dzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta-
tów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie loterii, organizo-
wanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie po-
kazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, organizowanie seminariów doty-
czących biznesu, organizowanie seminariów dotyczących 
handlu, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie 
szkoleń handlowych, organizowanie warsztatów, organizo-
wanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw 
do celów edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycz-
nych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, prze-
kazywanie know-how [szkolenia], nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkole-
nia edukacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia persone-
lu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu 
elektronicznego, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia 
w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie elektro-
nicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie obsłu-
gi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi 
programów do przetwarzania danych, szkolenia w zakresie 
programowania komputerów, szkolenia w zakresie przetwa-
rzania danych, szkolenia w zakresie technik komunikacyj-
nych, szkolenia w zakresie technik komputerowych, szkole-
nia w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia w za-
kresie technologii komunikacyjnych, szkolenia z obsługi sys-
temów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi 
programów komputerowych, szkolenia z zakresu użytkowa-
nia komputerów, szkolenia związane z przetwarzaniem da-

nych, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi 
szkolenia dla personelu, usługi szkolenia w dziedzinie za-
rządzania, tłumaczenia, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi szkolenio-
we zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], wypożyczanie symulatorów szkole-
niowych.

(210) 521162 (220) 2020 11 21
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BABOR
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarczanie in-
formacji handlowych konsumentom, dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, udzielanie porad konsumenckich 
dotyczących produktów, usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
usługi w zakresie zamówień on-line, elektroniczne publiko-
wanie druków w celach reklamowych, kampanie marketin-
gowe, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, 
marketing internetowy, promocja sprzedaży, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, publikacja reklam, publi-
kacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ra-
diowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, pokazy [do celów 
promocyjnych/reklamowych], wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów 
dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, badania 
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfu-
meryjnych i produktów do pielęgnacji urody, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, 41 nauczanie i szkolenia, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-
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-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw 
socjalnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szko-
lenia techniczne związane z higieną, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w za-
kresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie pie-
lęgnacji urody, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia dla 
personelu, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu deta-
licznego, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi 
szkolenia personelu, usługi edukacyjne dotyczące terapii ko-
smetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, semina-
ria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej.

(210) 521172 (220) 2020 11 22
(731) WYTWÓRNIA PĄCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI PLANET

(531) 08.05.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
30 sushi, dania gotowe i wytrawne przekąski, 43 restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 521173 (220) 2020 11 22
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarczanie in-
formacji handlowych konsumentom, dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, udzielanie porad konsumenckich 
dotyczących produktów, usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
usługi w zakresie zamówień on-line, elektroniczne publiko-
wanie druków w celach reklamowych, kampanie marketin-
gowe, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, 
marketing internetowy, promocja sprzedaży, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, publikacja reklam, publi-
kacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ra-
diowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, pokazy [do celów 

promocyjnych/reklamowych], wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów 
dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, badania 
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfu-
meryjnych i produktów do pielęgnacji urody, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych.

(210) 521176 (220) 2020 11 23
(731) ORŁOWICZ PIOTR ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

UNIKOM, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIKOM

(531) 01.15.24, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, pompowanie szamb, czyszczenie 
szamb, czyszczenie studzienek ściekowych, oczyszczanie 
i czyszczenie kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalo-
wania kanałów ściekowych, wywóz odpadów [czyszczenie], 
usługi czyszczenia kanalizacji, renowacja, konserwacja, serwi-
sowanie, czyszczenie rur kanalizacyjnych, zamiatanie dróg, 
usługi zamiatania ulic, odśnieżanie, 39 transport ścieków, 
opróżnianie [usuwanie] zawartości zbiorników ściekowych, 
opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, usługi wywozu 
odpadów.

(210) 521179 (220) 2020 11 23
(731) KAWA KATARZYNA FHU, Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA NA na naleśniki
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi barowe, 
przygotowywanie posiłków i napojów, kawiarnia.

(210) 521180 (220) 2020 11 23
(731) CZARNECKI MARIUSZ INTELPOL, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA WYWIADU

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodo-
wego, kursy samoświadomości [szkolenia], nauczanie i szko-
lenia, 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, prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], publikowanie dokumentów z dziedziny szko-
lenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, skompu-
teryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, szkole-
nia dla dorosłych, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia 
edukacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia personelu, 
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu 
elektronicznego, szkolenia sportowe, szkolenia techniczne 
w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia w bazach wojsko-
wych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie 
oprogramowania, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieru-
chomościami, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, 
szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, 
szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia 
w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia w zakresie 
kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości 
zatrudnienia, publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, publikowanie podręczników dotyczących 
zarządzania biznesowego, publikowanie podręczników, 
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie 
recenzji, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów 
w postaci płyt CD-ROM, udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, usługi konsultacyjne związane z publi-
kowaniem tekstów pisanych, publikowanie książek związa-
nych z technologią informacyjną, publikowanie literatury 
instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, pu-
blikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji druko-
wanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publi-
kowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie 

materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, publikowanie multimedialne magazynów, czaso-
pism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publiko-
wanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie 
druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, pu-
blikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, publikowanie książek, publikowanie 
książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, pu-
blikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, pu-
blikowanie książek i recenzji, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, 42 usługi w zakresie 
technologii informacyjnych.

(210) 521181 (220) 2020 11 23
(731) ZAWALICH JANUSZ GRAVITT, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gravitt

(531) 10.03.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe, 
torby, torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe, 
torby uniwersalne, artykuły podróżne [walizki, torby], baga-
że podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, 
torebki męskie, torebki na ramię, torebki podróżne, torebki 
na biodra [nerki], torebki wieczorowe, worki podróżne, pleca-
ki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe, 
organizery podróżne przystosowane do bagażu, kosmetycz-
ki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, tecz-
ki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, futerały 
na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce 
na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, artykuły służące 
do przenoszenia, przywieszki do bagażu, uchwyty do toreb, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie 
następujących towarów: walizki, walizki podróżne, walizki 
biznesowe, torby, torby podróżne, torby sportowe, torby 
zakupowe, torby uniwersalne, artykuły podróżne [walizki, 
torby], bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki 
damskie, torebki męskie, torebki na ramię, torebki podróżne, 
torebki na biodra [nerki], torebki wieczorowe, worki podróż-
ne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki 
biodrowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu, 
kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, koper-
tówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, 
etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizy-
tówki, pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, 
artykuły służące do przenoszenia, przywieszki do bagażu, 
uchwyty do toreb.

(210) 521187 (220) 2020 11 20
(731) CREDO JACEK LIS I MAREK SZYNAL SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PieRożek

(531) 08.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 pierożki na bazie mąki, 43 bary szybkiej ob-
sług, kafeterie (bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura-
cje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restau-
racyjne.

(210) 521193 (220) 2020 11 23
(731) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE MATEO, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Matuś
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone gotowe dania 
z warzywami, mięsem, rybami i owocami, mrożone wyroby 
garmażeryjne, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, fryt-
ki, frytki ziemniaczane, hamburgery, hamburgery z kurczaka, 
zapiekanki, suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa 
marynowane, warzywa w puszkach, przetwory owocowe 
i warzywne, 30 gotowe dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzy-
wami, naleśniki, knedle, kartacze, pierożki, pyzy, hamburgery 
w bułkach, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza, 
pizze mrożone.

(210) 521194 (220) 2020 11 23
(731) BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisław Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Aurelis
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświe-
tlenie elektryczne, oświetlenie zewnętrze, oświetlenie ogro-
dowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, lam-
py oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, elementy 
oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, urządzenia oświetle-
niowe, oświetlenie nastrojowe LED, żarówki oświetleniowe 
LED, lampy, lampy podłogowe, lampy stojące, lampy wiszące, 
żyrandole.

(210) 521200 (220) 2020 11 20
(731) KORPALSKI MARIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Korpalski
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowanie i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy i doradztwo 
w zakresie wyceny praw, usługi w zakresie tworzenia i re-
jestracji firm, administrowanie działalnością gospodarczą, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, 
doradztwo podatkowe, konsultacje i doradztwo w zakresie 
usług finansowych, usługi konsultingowe i doradcze doty-
czące kwestii finansowych i podatkowych, 45 usługi praw-
ne, usługi arbitrażowe, badania prawne, usługi i doradztwo 
w zakresie prawa, doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, pomoc świadczona przez prawników.

(210) 521203 (220) 2020 11 20
(731) PRZYŁUCKI PAWEŁ ONEGARDEN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONEGARDEN MEBLE OGRODOWE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli ogrodowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z meblami ogrodowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami ogrodowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zestawami mebli ogrodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotelami ogrodo-
wymi, usługi sprzedaj detalicznej w związku ze stołami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze stołami ogrodowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami ogrodowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z leżakami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z narożnikami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami ogrodowymi, usłu-
gi sprzedaj detalicznej w związku z ławkami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z ławkami ogrodowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z sofami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z sofami ogrodowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z lampami ogrodowymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami na lód, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampionami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do ochrony 
drewna, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami 
mebli ogrodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z fotelami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze stołami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sto-
łami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze stolikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stoli-
kami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z narożnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ławkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ławkami 
ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sofami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z sofami ogrodowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami ogrodo-
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami 
na lód, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampionami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do ochro-
ny drewna, usługi sprzedaży hurtowej w związku z leżakami.

(210) 521207 (220) 2020 11 20
(731) SONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) ORTHOFLEX
(510), (511) 5 folie polimerowe do produkcji aparatów orto-
dontycznych.

(210) 521220 (220) 2020 11 23
(731) BUCZEK JAN PIEKARNIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BUCZEK
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, kukurydziane smażone 
bułeczki [pieczywo], pieczywo owocowe, zawijane kanapki 
typu wrap (pieczywo), chleb, chleb i bułki, chleb wielozbo-
żowy, chleb razowy, chleb słodowy, chleb bezglutenowy, 
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chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb o niskiej zawarto-
ści soli, chleb w kształcie placków, miąższ chleba, koncentraty 
do chleba, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, 
ciasto na chleb, mieszanki do przyrządzania chleba, mieszan-
ki do chleba, nadziewany chleb, świeży chleb, przaśny chleb 
w postaci cienkich płatów, przekąski składające się głównie 
z chleba, zakwas chlebowy, wypieki, wyroby cukiernicze, cze-
kolada i desery, dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czeko-
ladę [jako podstawowy składnik], czekolada, cukierki, czekoladki, 
gotowe desery [wyroby piekarnicze], mrożone wyroby piekarni-
cze, wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze, preparaty 
do wyrobu produktów piekarniczych, wyroby piekarnicze bez-
glutenowe, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, kafeterie [bufety], lodziarnie, 
bary, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, organizowanie bankietów, przygoto-
wywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
puby, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, pizzerie, przygotowywanie posił-
ków, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i na-
pojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barowe, usługi re-
stauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi ogródków 
piwnych, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia w żywność, 
usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 521221 (220) 2020 11 23
(731) WALUSIAK MIROSŁAW KREGOSLUPBEZBOLU.PL, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KregoslupBezBolu.pl

(531) 04.05.03, 24.15.13, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi poradnictwa me-
dycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi klinik zdro-
wia [medyczne], usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 521227 (220) 2020 11 20
(731) GENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 20 posłania dla zwierząt domowych, podusz-
ki dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, 
skrzynki lęgowe dla zwierząt, słupki do drapania dla kotów, 
31 karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domo-
wych, napoje dla zwierząt domowych, ziarno do żywienia 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, piasek 
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt domowych, kości do gryzienia, 
siano, słoma, podściółka do kuwet dla kotów.

(210) 521244 (220) 2020 11 23
(731) AUTOKONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autokonto

(531) 18.01.21, 26.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
jazdami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, dostarczanie informacji za pośred-
nictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi 
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi 
w zakresie rejestracji samochodów, marketing finansowy, 
36 usługi finansowania, informacja finansowa, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, ubezpieczenia 
samochodowe, usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów 
drogowych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami pojazdów, usługi finansowe związane 
z handlem samochodowym, finansowanie zakupów leasin-
gowych samochodów, usługi kredytowe dotyczące pojaz-
dów mechanicznych, zapewnienie środków finansowych 
na nabycie pojazdów, usługi finansowe w zakresie zakupu 
pojazdów, usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji 
pojazdów, 37 przegląd samochodów, naprawy samocho-
dów, konserwacja samochodów, instalowanie wyposażenia 
samochodowego, instalacja sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego w samochodach, 39 usługi wynajmu samocho-
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dów, usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, 
rezerwacja samochodów do wynajęcia, udzielanie informacji 
o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu.

(210) 521250 (220) 2020 11 23
(731) WIĘCKOWSKA MAGDALENA DIGITALOWI.COM, 

Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) ŚWINIAK
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, usługi placówek gastronomicz-
nych, usługi barów, usługi barów szybkiej obsługi, usługi 
snack-barów, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe.

(210) 521251 (220) 2020 11 24
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODWÓZ
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu 
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mo-
bilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 521252 (220) 2020 11 24
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WOOZ
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu 
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mo-
bilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 521257 (220) 2020 11 24
(731) SANAIN I MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 
29.01.13

(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, kon-
sultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatolo-
gia kosmetyczna, udzielanie informacji na temat stomatolo-
gii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usłu-
gi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w za-
kresie wybielania zębów, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 

dla ludzi, usługi dentystyczne, profilaktyka stomatologiczna, 
protetyka, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologicz-
na, stomatologia zachowawcza, implantologia, stomatologia 
estetyczna, leczenie pod mikroskopem.

(210) 521261 (220) 2020 11 23
(731) POLSKA FUNDACJA NARODOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFNteam100

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.01
(510), (511) 16 obrazy, afisze, plakaty, filmy, albumy, kar-
ty pocztowe, grafiki, rysunki, kalendarze, książki, artykuły 
szkolne i biurowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, sza-
liki, 35 usługi w zakresie reklamy, aukcje publiczne, reklama 
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi 
organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, sporto-
wych i rekreacyjnych, usługi organizowania konkursów, gier 
losowych i loterii, usługi organizowania wystaw oraz imprez 
kulturalnych i edukacyjnych. usługi organizowania pokazów 
mody, usługi organizowania przyjęć, zabaw i festynów, pu-
blikacje elektroniczne on-line, wydawanie książek i tekstów 
innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, tłuma-
czenia, produkcja filmów, usługi organizowania konferencji, 
sympozjów i zjazdów, usługi organizowania balów, usługi 
instruktorów kultury fizycznej.

(210) 521262 (220) 2020 11 23
(731) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.05.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla ogrodnictwa, kom-
posty, nawozy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne 
wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywa-
nia lub transportu, 7 narzędzia rolnicze, 8 sztućce, 9 urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, 14 metale szlachetne i ich sto-
py, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 
15 przyrządy muzyczne, statywy do nut i stojaki do instru-
mentów muzycznych, batuty dyrygenckie, 16 papier i kar-
ton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły pi-
śmienne i biurowe, znaczki pocztowe, materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach), czcionki drukar-



Nr  ZT52/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 103

skie, matryce drukarskie, 18 walizki i torby, 19 pomniki nieme-
talowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki nieme-
talowe, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodar-
stwa domowego wyroby szklane, porcelanowe, ceramiczne, 
22 markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, tor-
by do transportu, materiały do obicia, do wyściełania i wy-
pełniania, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze 
i ich zamienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna sto-
łowa i pościelowa, zasłony, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, 27 dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum, draperie 
ścienne, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 32 piwo, 
napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 33 na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 reklama, prace biuro-
we, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 tymczasowe za-
kwaterowanie, 44 usługi w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa.

(210) 521264 (220) 2020 11 24
(731) KOZICKI MAREK GEVERO CO., Łódź
(540) (znak słowny)
(540) 2Day.QA
(510), (511) 9 komputerowy software, wskaźniki ilości 
do pomiaru promieniowania wysokoenergetycznego.

(210) 521266 (220) 2020 11 23
(731) WYROBEK WIRGINIA, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDELT

(531) 26.01.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.07.25, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież.

(210) 521267 (220) 2020 11 23
(731) NABEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NABEA myśl naturalnie

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki ete-
ryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
barwniki kosmetyczne, balsamy samoopalające, błyszczy-
ki do ust, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 

esencje eteryczne, farby do włosów, henna [barwnik kosme-
tyczny], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosme-
tyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kosme-
tyki do włosów, kosmetyki naturalne, kremy kosmetyczne, 
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy oczyszczające, 
kremy złuszczające, kremy do twarzy, krem pod oczy, krem 
do rąk, kremy odżywcze nielecznicze, kremy nawilżające, 
kremy BB, lakiery do paznokci, kremy i balsamy kosmetycz-
ne, kremy dermatologiczne, krem z retinolem do celów 
kosmetycznych, maski kosmetyczne, maseczki nawilżające, 
maseczki oczyszczające, maseczki do twarzy i ciała, mleczko 
do demakijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, mydła, mydło do kąpieli, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki do ciała, 
peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do twarzy, pianki 
kosmetyczne, pianki do golenia, pianki do oczyszczania cia-
ła, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, preparaty do demakijażu, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, puder 
do twarzy, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające sta-
rzeniu się, serum kojące dla skóry, serum łagodzące dla skóry, 
serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szam-
pony, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetycz-
ne, waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
woda micelarna, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 
4 świece, świece zapachowe, 5 białkowe suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, suplementy zioło-
we, suplementy diety, suplementy żywnościowe, odżywcze 
suplementy diety, mineralne suplementy diety, mineralne 
suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety dla lu-
dzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy die-
ty sporządzone głównie z witamin, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 16 pu-
dełka kartonowe, pudła opakowaniowe (kartonowe), składa-
ne pudełka kartonowe, kartonowe pudełka do pakowania, 
35 udzielanie informacji konsumenckich o produktach w za-
kresie kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
kosmetycznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama i usługi reklamowe, reklama i marke-
ting, 41 produkcja szkoleniowych filmów wideo, nauczanie 
i szkolenia, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szko-
lenia w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, 44 higiena i pielęgnacja urody, udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie in-
formacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, do-
radztwo dietetyczne.
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(210) 521268 (220) 2020 11 23
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77

(531) 27.07.01, 26.01.17
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, ban-
dany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniają-
ca pot, biustonosze, biustonosze samonośne, boa na szyję, 
body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, 
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki na głowę, cylindry [kapelusze], czapki 
jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysz-
nic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia 
głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, eto-
le [futra], fartuchy [odzież]: fulary [ozdobne krawaty], futra 
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] 
zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gor-
sy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane 
na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze pa-
pierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, 
kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kołnierzyki 
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombi-
nezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów 
piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi 
rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim 
rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki 
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie: majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, 
mantyle, maski na oczy do spania, męskie apaszki, mitry [na-
krycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakry-
cia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki 
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
haftowana, odzież papierowa, odzież z diodami elektrolu-
minescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież z la-
teksu, odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież 
ze skóry, ogrzewacze stóp. nieelektryczne, okrycia wierzch-
nie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, 
ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę 
z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pie-
niędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, 
pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, pode-
szwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sporto-
we, podszewki gotowe [część garderoby]: podwiązki, pod-
wiązki do skarpetek, poncza, pończochy: pończochy wchła-
niające pot: poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice 
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki 

z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-
-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, szarfy [do ubrania]: szkielety kapeluszy, szlafroki, śli-
niaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy 
do spodni, togi, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty fil-
cowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], 
wyroby pończosznicze, 32 bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, piwo, piwo słodowe, napój imbirowy, brzeczka piwna, 
owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania -), sarsaparilla (napoje bezalkoho-
lowe z -), aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, 
owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje izotoniczne, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje na bazie owoców lub warzyw, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, drinki na bazie piwa, 
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, na-
poje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholo-
we, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków -), napoje serwatkowe, pre-
paraty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, 
soki, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana 
(preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna [na-
poje], woda mineralna (produkty do wytwarzania -), woda 
selcerska, woda stołowa, moszcz, lemoniada, chmiel (wyciąg 
z -) do wytwarzania piwa, soki warzywne [napoje], syrop 
do lemoniady, likiery (preparaty do sporządzania -), brzeczka 
słodowa, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, orszada, 
woda sodowa, sorbety [napoje], pomidory (sok -) [napój], 
syrop do lemoniady, pastylki do napojów gazowanych, owo-
cowe nektary, bezalkoholowe, 34 tytoń, ustniki papierosów, 
filtry do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, cygara, 
ustniki do cygar, papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
nie do celów leczniczych, papierosy, kieszonkowe przyrzą-
dy do skręcania papierosów, cygaretki, środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, tytoń (pojemniki na -), humidory, papierosy elek-
troniczne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doust-
nego.

(210) 521275 (220) 2020 11 24
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) berberine slim COMPLEX

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana dla 
niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty dla niemow-
ląt nie zawierające laktozy, suplementy z siarą, żywność 
z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla 
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diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe su-
plementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy 
do wspomagania trawienia, cukier dietetyczny do celów 
medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnospraw-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne 
napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty 
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, diete-
tyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne środki 
spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby 
cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki 
dietetyczne, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, 
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żyw-
ności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodat-
ki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, glukoza 
do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycz-
nych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata 
odchudzająca do celów medycznych, kapsułki odchudza-
jące, homogenizowana żywność przystosowana do celów 
medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do ce-
lów medycznych, krople witaminowe, L-karnityna na utratę 
wagi, lecznicze dodatki do żywności, mieszane preparaty 
witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami die-
ty, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, 
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety 
dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitami-
ny, musujące tabletki witaminowe, napoje na bazie soków 
owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, napoje stosowane w lecznictwie, napoje wita-
minizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów 
medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne 
suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary owoco-
we dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, od-
żywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, prepa-
raty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multi-
witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako 
dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witami-
nowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suple-
mentów diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty 
zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, 
preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), 
produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty diete-
tyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki posił-
ków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, prze-
ciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy 
diety, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze 
do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla diabetyków, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportow-
ców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 

suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
suplementy diety składające się z aminokwasów, suplemen-
ty diety składające się z witamin, suplementy diety składają-
ce się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składają-
ce się głównie z magnezu, suplementy diety składające się 
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie 
z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z mine-
rałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety 
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi 
jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym biał-
kiem, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające 
odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza 
w kapsułkach, witaminy i preparaty witaminowe, uzupełnia-
jące dodatki do żywności do celów medycznych, suplemen-
ty ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplemen-
ty ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, 
suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafar-
maceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwale-
scentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy 
odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy od-
żywcze składające się głównie z żelaza, suplementy prebio-
tyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust, 
płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze suche szampony, 
higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji pa-
znokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku 
osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, 
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne prepa-
raty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczysz-
czające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki 
odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chustecz-
ki lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze 
[inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty 
odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące 
do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia 
twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środ-
ki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye antysep-
tyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki 
odkażające do użytku domowego, środki odkażające, środki 
do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia rąk, 
antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakterio-
bójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa-
rzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy 
diety z cynkiem.

(210) 521284 (220) 2020 11 24
(731) FRUTAS Y VERDURAS AGRUPADAS, SL, Amposta, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Vita

(531) 05.07.11, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty akwa-
kultury, rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 
naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, sadzonki i nasiona do za-
sadzenia, żywe zwierzęta, karma i napoje dla zwierząt, słód, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów objętych 
klasą 31.

(210) 521285 (220) 2020 11 23
(731) ZGRZEBNICKI PAWEŁ, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) ASTRODEVICE
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do astronomii, tele-
skopy, teleskopowy sprzęt do śledzenia obiektów, celowniki 
teleskopowe, trójnogi do teleskopów, lornetki, lunety, spek-
trografy astronomiczne, przyrządy do kosmografii, okulary 
przeciwoślepieniowe, obiektywy, soczewki do astrofotogra-
fii, szkło optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, osłony 
obiektywów, przyrządy pomiarowe, przyrządy obserwacyj-
ne, aparaty fotograficzne, statywy do aparatów fotograficz-
nych, trójnogi do aparatów fotograficznych, lampy błyskowe, 
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, urządzenia 
projekcyjne, refraktory, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do zdalnego sterowania, przyrządy nawigacyjne, termome-
try nie do celów medycznych, akumulatory elektryczne, kon-
wertery, fotometry, hologramy, oktanty, pryzmaty, przyrządy 
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy na-
wigacyjne, sekstansy, cyfrowe kamery wideo, filtry optyczne, 
filtry podczerwieni, filtry polaryzacyjne, filtry ze szkła optycz-
nego, filtry do urządzeń optycznych, 35 usługi prowadzenia 
sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, ofero-
wanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz 
prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: urządze-
nia i przyrządy do astronomii, teleskopy, teleskopowy sprzęt 
do śledzenia obiektów, celowniki teleskopowe, trójnogi 
do teleskopów, lornetki, lunety, spektrografy astronomicz-
ne, przyrządy do kosmografii, okulary przeciwoślepieniowe, 
obiektywy, soczewki do astrofotografii, szkło optyczne, urzą-
dzenia i przyrządy optyczne, osłony obiektywów, przyrządy 
pomiarowe, przyrządy obserwacyjne, aparaty fotograficzne, 
statywy do aparatów fotograficznych, trójnogi do apara-
tów fotograficznych, lampy błyskowe, futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, urządzenia projekcyjne, refraktory, 
urządzenia do nauczania, urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, przyrządy nawigacyjne, termometry nie do celów me-
dycznych, akumulatory elektryczne, konwertery, fotometry, 
hologramy, oktanty, pryzmaty, przyrządy matematyczne, 
przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, sek-
stansy, cyfrowe kamery wideo, filtry optyczne, filtry podczer-
wieni, filtry polaryzacyjne, filtry ze szkła optycznego, filtry 
do urządzeń optycznych, 42 doradztwo astronomiczne.

(210) 521289 (220) 2020 11 24
(731) GETHELP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) gh GetHelp.pl

(531) 26.01.01, 26.01.18, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi ekspertów do spraw efektywności 
działalności gospodarczej.

(210) 521293 (220) 2020 11 23
(731) JAKUBIAK-SIUCHTA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RaganaDOG
(510), (511) 18 smycze dla zwierząt, 20 posłania dla zwierząt, 
28 zabawki dla zwierząt.

(210) 521297 (220) 2020 11 24
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AQUASURE H2
(510), (511) 44 usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi salonów 
piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usłu-
gi kosmetyczne polegające na oczyszczaniu skóry.

(210) 521301 (220) 2020 11 24
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUASURE H2

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi salonów 
piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usłu-
gi kosmetyczne polegające na oczyszczaniu skóry.

(210) 521302 (220) 2020 11 24
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iMOOS
(510), (511) 10 urządzenia do prowadzenia zabiegów w za-
kresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka.

(210) 521307 (220) 2020 11 25
(731) WŁODARCZYK MATEUSZ, Włodzimierz
(540) (znak słowny)
(540) VERSADA
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, odzież, bielizna, odzież ciążowa, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla 
małych dzieci, odzież do biegania, odzież do jazdy na mo-
tocyklu, odzież do spania, odzież dziana, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież 
gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, odzież 
gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież kasz-
mirowa, odzież męska, odzież lniana, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież modelująca, odzież narciarska, odzież nie-
mowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyj-
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nych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubra-
nia, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież re-
kreacyjna, odzież religijna, odzież robocza, odzież skórzana, 
odzież skórzana dla motocyklistów, odzież sportowa, odzież 
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież surfingowa, 
odzież taneczna, odzież tkana, odzież treningowa, odzież 
triatlonowa, 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 zawierająca substancje odchudza-
jące, odzież ze skóry, stroje sportowe, stroje plażowe, stroje 
przeciwdeszczowe, stroje wizytowe, ubrania codzienne.

(210) 521310 (220) 2020 11 24
(731) OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Bierutów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DSG DON’T STOP GROWING

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 521333 (220) 2020 11 25
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 COROTOL ULTRA

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 27.07.24, 29.01.15, 
26.11.02, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego, środki czyszczące, środki czyszczące do użytku do-
mowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego.

(210) 521334 (220) 2020 11 25
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) K2 COROTOL STRONG

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 
27.07.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego, środki czyszczące, środki czyszczące do użytku do-
mowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego.

(210) 521356 (220) 2020 11 24
(731) NOWIKOWSKA MARTA, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Liski Urwiski
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z książ-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami dla 
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami 
ciążowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z podusz-
kami do karmienia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami do wózka dziecięcego, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do wózka dziecięcego, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pościelą do wózka dziecięcego, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami do łóżka 
dziecięcego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do karmienia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z plecakami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z toreb-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem dzie-
cięcym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami 
do włosów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do higieny urody, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pokoju dziecięcego, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z karuzelami do łóżka dziecięcego, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z koszami na zabaw-
ki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z matami do zabawy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami do pokoju 
dziecięcego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pozy-
tywkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pokrowcami na przewijak, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z prześcieradłami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tekstyliami do sy-
pialni, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tekstyliami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tekstyliami domo-
wymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kocami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z rożkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z akcesoriami od podróży, usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z zabawkami do kąpieli, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z drewnianymi zabawkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z klockami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami kreatywnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maskotkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z naklejkami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zabawkami sensorycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z książkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z książkami dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z poduszkami ciążowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z poduszkami do karmienia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami do wózka dziecięcego, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do wózka dzie-
cięcego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pościelą 
do wózka dziecięcego, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zabawkami do łóżka dziecięcego, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z akcesoriami do karmienia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z plecakami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torebkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem dziecięcym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ozdobami do włosów, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z akcesoriami pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do higieny urody, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pokoju dziecięcego, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z karuzelami do łóżka 
dziecięcego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszami 
na zabawki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampkami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami do zabawy, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami do po-
koju dziecięcego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
zytywkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pościelą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokrowcami na przewijak, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z prześcieradłami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami do sypialni, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tekstyliami domowymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kocami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z rożkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
od podróży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawka-
mi do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drew-
nianymi zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z klockami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami 
kreatywnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskot-
kami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami sensorycznymi.

(210) 521358 (220) 2020 11 24
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 

WARTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARTA TRAVEL
(510), (511) 36 ubezpieczenia i finanse: usługi ubezpiecze-
niowe związane z działalnością ubezpieczeniową bezpo-
średnią i pośrednią.

(210) 521364 (220) 2020 11 24
(731) OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Bierutów
(540) (znak słowny)
(540) DON’T STOP GROWING
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 521376 (220) 2020 11 26
(731) BUSZKIEWICZ MATEUSZ DORADZTWO PRAWNE 

I GOSPODARCZE, Budzyń
(540) (znak słowny)
(540) WPRAWIENI
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, skompu-
teryzowana księgowość, prowadzenie księgowości przed-
siębiorstwa, usługi biznesowe biegłych księgowych, doradz-
two księgowe w zakresie podatków, usługi w zakresie księ-
gowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, audyt działalności gospodarczej, 
audyt przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], porady związane z przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachun-
kowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatko-
wych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunko-
wości, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi radców 
prawnych, usługi adwokatów, usługi asystentów prawnych, 
sporządzanie ekspertyz prawnych, porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, udziela-
nie opinii prawnych przez ekspertów, profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagad-
nień prawnych, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 521378 (220) 2020 11 26
(731) HARTFIL DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWFSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody 
sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, za-
jęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe, usługi rozryw-
kowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekre-
acyjne, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sporto-
wych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych.

(210) 521379 (220) 2020 11 26
(731) SAGAN JOANNA, PASICKA AGATA LEANGO  

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BDO manager
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(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do pobrania, oprogramowa-
nie do pobrania z Internetu, aplikacje biurowe i biznesowe, 
aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie 
przemysłowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządza-
nia danymi, oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, oprogramowanie biurowe, oprogra-
mowanie biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie komputero-
we do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API).

(210) 521381 (220) 2020 11 26
(731) WALUS PAWEŁ, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) Paweł Walus - Order of Devs
(510), (511) 41 szkolenia w zakresie programowania kom-
puterów, szkolenia w zakresie opracowywania programów 
komputerowych, szkolenia z zakresu obsługi programów 
komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania progra-
mów komputerowych, nauczanie i szkolenia, zapewnianie 
instruktażu związanego z programowaniem komputerów, 
42 doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem 
komputerowym, doradztwo techniczne związane z progra-
mowaniem komputerów, doradztwo w zakresie programo-
wania komputerów, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, naukowe usługi programowania komputerów, 
programowanie komputerów, programowanie komputerów 
i projektowanie oprogramowania, programowanie kompu-
terów na potrzeby Internetu, programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, programowanie oprogramowa-
nia do reklamy on-line, programowanie oprogramowania 
do zarządzania bazami danych, programowanie kompu-
terowe do przetwarzania danych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie, tworzenie i programowanie stron internetowych, pro-
gramowanie sprzętu multimedialnego, udzielanie informacji 
w zakresie programowania komputerów, usługi doradcze 
dotyczące programowania komputerów, usługi programo-
wania komputerowego do magazynowania danych, usługi 
programowania komputerów w celu analizowania i rapor-
towania handlowego, usługi w dziedzinie programowania 
komputerów, usługi w zakresie projektowania i programo-
wania komputerów.

(210) 521383 (220) 2020 11 26
(731) ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 max

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
energia elektryczna, 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-

stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], 11 instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, urządzenia wentylacyjne zasilane energią 
słoneczną, 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządza-
nie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 
zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 36 usługi plano-
wania finansowego związane z projektami budowlanymi, 
usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, usługi konsulta-
cyjne dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe projekta-
mi budowlanymi, 37 instalacja ogniw i modułów fotowolta-
icznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowolta-
icznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, instalowanie systemów za-
silanych energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi in-
stalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 39 dostawa 
i dystrybucja energii, dystrybucja energii odnawialnej, usługi 
doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, udo-
stępnianie informacji związanych z dystrybucją elektryczno-
ści, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów 
fotowoltaicznych.

(210) 521392 (220) 2020 11 25
(731) GONTARCZYK KATARZYNA KAGMAR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGAL STUFF

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 zioła lecznicze.

(210) 521394 (220) 2020 11 25
(731) KOLAN TOMASZ ON-TIME, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) On Holiday
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(531) 01.03.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 01.03.15
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycie-
czek turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek autoka-
rowych, usługi pilotów wycieczek, organizowanie wycieczek 
zagranicznych, rejsy łodziami wycieczkowymi: organizowa-
nie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwie-
dzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [trans-
port], organizowanie podróży i wycieczek statkami, udostęp-
nianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne 
w zakresie organizowania wycieczek morskich, świadczenie 
usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie 
wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorgani-
zowanych, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże 
i wycieczki, usługi osobistych przewodników turystycznych, 
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usłu-
gi przewodników turystycznych oraz informacja o podró-
ży, 43 usługi biur zakwaterowania, usługi agencji wynajmu 
mieszkań [time share], usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
usługi w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowa-
nia w hotelach, rezerwacja zakwaterowania, udostępnianie 
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji w zakre-
sie hoteli, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi biur podróży w zakresie organizowa-
nia zakwaterowania, usługi biur podróży’ w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania.

(210) 521401 (220) 2020 11 25
(731) ANNA PAWLAK, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB I KROPKA.

(531) 08.05.01, 08.05.10, 08.05.25, 24.17.02, 24.17.04, 26.01.03, 
26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, de-
korowanie żywności, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie 
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje sa-
moobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi 
barowe, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi hotelowe, 
usługi osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymcza-
sowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz-
dami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, 
usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wyna-
jem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebra-
nia, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wy-
pożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 

namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla 
dzieci.

(210) 521409 (220) 2020 11 25
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITVET CBDOIL

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.23, 03.01.24, 26.11.02, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 5 olejki lecznicze, preparaty weterynaryjne, pre-
paraty witaminowe, suplementy diety dla zwierząt, 31 kono-
pie nieprzetworzone, rośliny konopi.

(210) 521410 (220) 2020 11 25
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETBIOM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 probiotyki.

(210) 521424 (220) 2020 11 26
(731) BAMBOOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAMBOOLOVE

(531) 02.09.01, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.28, 05.03.07, 05.03.13, 
05.03.20, 21.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, 5 pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluszki 
dla niemowląt, pieluszki jednorazowe.

(210) 521425 (220) 2020 11 26
(731) KLĘCZAR BEATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, 

Malec
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEtwory

(531) 02.01.01, 02.03.01, 02.03.02, 02.09.25, 05.03.13, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.06, 19.03.01

(510), (511) 29 gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, 
boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], schab wieprzowy, 
podroby, nerki zwierząt [podroby mięsne], drób, substytuty 
drobiu, ekstrakty drobiowe, klopsiki drobiowe, gotowe po-
siłki z drobiu [drób jako główny składnik], buliony [gotowe], 
sałatki gotowe, gotowe dania warzywne, gotowe produkty 
z warzyw, grzyby gotowe do spożycia, gotowe dania z mię-
sa, mięso gotowe do spożycia, gotowe posiłki zawierające 
[głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] 
jajka, gotowe dania składające się głównie z mięsa, potrawy 
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z ryb, gotowe posiłki składające się głów-
nie z owoców morza, mrożone gotowe posiłki składające 
się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie 
z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z mięsa, galareta, galarety mięsne, 
galaretki rybne, tłuszcz wołowy, tłuszcz piekarski, tłuszcze 
kukurydziane, tłuszcze jadalne, tłuszcze do gotowania, ole-
je i tłuszcze, tłuszcz wielorybi do żywności, oleje i tłuszcze 
jadalne, tłuszcze roślinne do gotowania, pasty do kromek za-
wierające tłuszcz, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, 
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, olej i tłuszcz kokosowy 
[do celów spożywczych], flaki wieprzowe, flaki wołowe, wa-
rzywa mrożone, mrożone frytki, mrożone małże, jaja mrożo-
ne, mięso mrożone, mrożone owoce, produkty mięsne mro-
żone, mrożone produkty rybne, mrożone gotowane ryby, 
mrożone owoce morza, smalec, pasty mięsne (w tym pasz-
tety, smalec), pasztet warzywny, pasztet mięsny, papryka ma-
rynowana, papryka, przetworzona, papryka konserwowana, 
oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki konserwowe, 
wieprzowina konserwowa, szpinak konserwowy, karczochy 
konserwowe, czosnek [konserwowany], owoce konserwo-
wane, soczewica konserwowana, mięso konserwowane, 
mięso w puszce [konserwy], warzywa w plasterkach, kon-
serwowe, skwarki, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, ryby 
w słoikach, warzywa w słoikach, fasola w puszkach, zupy 
w puszkach, ryby w puszkach, warzywa w puszkach, owoce 
w puszkach, jaja marynowane, warzywa marynowane, owo-
ce marynowane, ryby marynowane, jaja po szkocku, pulpety, 
30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto kruche, 
ciasto biszkoptowe, kruche ciasto, ciasto naleśnikowe, ciasto 
francuskie, ciasto do robienia naleśników, zapiekanki w cie-
ście z dziczyzny i drobiu, wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i drobiu, gotowe pizze, gotowe potrawy zawierają-
ce [głównie] makaron, potrawy gotowe na bazie makaronu, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, suche i płynne potrawy gotowe do jedze-
nia, głównie składające się z makaronów, naleśniki, mieszanki 
na naleśniki słone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i wa-
rzywami, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, kluski 

gnocchi, kluski ramen, smażone kluski, słodkie kluski japoń-
skie [dango], baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 
pasztet w cieście (pâté en croûte), krokiety po chińsku, mie-
szanki farszu zawierające chleb, sosy w puszkach, puszko-
wana żywność zawierająca makaron, kleiste ucierane ciasto 
ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], koreczki, ka-
napeczki.

(210) 521429 (220) 2020 11 26
(731) PICK UP MY DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Datazen

(531) 24.15.02, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa in-
formatycznego, 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.

(210) 521505 (220) 2020 11 26
(731) STUDIO PROSTYCH FORM DARIUSZ PIJANOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #spotkajmysiewspf

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 20 meble biurowe metalowe, drewniane, meble 
do mieszkań, kuchni, sofy, karnisze do zasłon, stoły, krzesła, 
regały, wyroby stolarstwa meblowego, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w detalu i w hurcie, 
w salonie, w sklepie i hurtowni z meblami i sprzętem gospo-
darstwa domowego, 37 usługi serwisowe, montaż, naprawa 
mebli, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie mebli, wzor-
nictwo mebli.

(210) 521506 (220) 2020 11 26
(731) KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie
(540) (znak słowny)
(540) LEHMANN
(510), (511) 4 paliwo do grilla, podpałki do grilla, brykiety 
do grilla, płynne rozpałki do grilla, paliwo do grilla z wiórów 
drzewnych, 7 elektryczne roboty kuchenne, roboty kuchen-
ne elektryczne, elektryczne roboty kuchenne do użytku do-
mowego, domowe elektryczne blendery, miksery [urządze-
nia kuchenne], domowe elektryczne miksery, kuchenne mik-
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sery, elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, 
elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, odkurza-
cze domowe, odkurzacze elektryczne, odkurzacze roboty, 
odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze na drążku, elek-
tryczne odkurzacze do dywanów, odkurzacze do odsysania 
pyłów, elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, odku-
rzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze za-
silane bateriami, które można ponownie naładować, kosiarki 
[maszyny], kosiarki mechaniczne, kosiarki spalinowe, mecha-
niczne kosiarki do trawników, kosiarki żyłkowe do użytku 
ogrodniczego, przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], 
kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane 
elektrycznie], kosiarki samobieżne, urządzenia myjące, noży-
ce elektryczne, elektryczne nożyce do żywopłotów, narzę-
dzia ogrodnicze [maszyny], rozdrabniarki [narzędzia do traw-
nika i ogrodu zasilane elektrycznie], elektryczne narzędzia 
ogrodnicze, 8 narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), 
11 grille gazowe, grille elektryczne, grille na węgiel drzew-
ny, zapalarki do grilla, parasole grzewcze, parasole gazowe, 
21 miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], 
nieelektryczne miksery kuchenne, kuchenne przybory uży-
wane przy grillach domowych.

(210) 521508 (220) 2020 11 26
(731) PURE&FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białogard

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vegeidealni

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, mrożone owoce, zupy, 
konserwowane warzywa, warzywa gotowane, warzywa su-
szone, oleje spożywcze, krokiety, owoce gotowane, miąższ 
owoców, soja konserwowana spożywcza, pasty do kromek 
zawierające tłuszcz, przetwory do zup jarzynowych, soki 
roślinne do gotowania, zupy (składniki do sporządzania -), 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, pyłki kwiatowe jako żyw-
ność, tofu, ziemniaki smażone w cieście, warzywa w pusz-
kach, kiełbaski w cieście, płatki ziemniaczane, hummus  
[pasta z ciecierzycy], przekąski na bazie owoców, kiszone wa-
rzywa [kimchi], mleko sojowe, przeciery warzywne, nasiona, 
przetworzone, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, kompozycje 
owoców przetworzonych, guacamole [pasta z awokado], 
krążki z cebuli, falafel, śmietana na bazie warzyw, warzywa 
liofilizowane, pasty na bazie orzechów, pierożki na bazie 
ziemniaków, kiełbaski do hotdogów, hot dogi w cieście kuku-
rydzianym, substytuty mleka, napoje na bazie mleka kokoso-
wego, mleko ryżowe do celów kulinarnych, napoje na bazie 
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, 
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, pasta z owoców tło-
czonych, yuba [skórka z tofu], kotlety sojowe, kotlety z tofu, 
tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby lub jarzyn), tem-
peh, satay, warzywa przetworzone, owoce przetworzone, 
ratatouille, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), omlety, 
nadziewane roladki z kapusty, koncentraty na bazie warzyw 
przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie owoców 
do gotowania, pasty do smarowania na bazie warzyw, 30 ba-
ozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, 
burrito, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, 

których głównym składnikiem jest ryż, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, 
gotowe potrawy na bazie makaronu, jiaozi (pierogi nadzie-
wane), kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kasza bulgur, 
mieszanki ciasta, mieszanki na naleśniki słone, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, naleśniki 
słone, onigiri [kulki ryżowe], papka ryżowa do celów kulinar-
nych, pasta imbirowa [przyprawa], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasztet w cieście 
(pate en croute), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, 
pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], podpłomyki na ba-
zie ziemniaków, produkty spożywcze na bazie owsa, prze-
kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona 
komosa ryżowa, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pud-
dingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), 
ryż preparowany zawijany w wodorosty, sago, sajgonki, soba 
[japoński makaron z gryki], sosy do makaronów, sosy owo-
cowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, 
sushi, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], 
tamaryndowiec [przyprawa], tarty (z owocami), tortille, udon 
{makaron japoński}, wafle ryżowe, wysokoproteinowe bato-
niki zbożowe.

(210) 521527 (220) 2020 11 30
(731) ŚLUSARCZYK PAWEŁ OPTIMAL BAITS, Malbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optimal Baits CARP FOOD

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 28 zapachowe przynęty do łowiectwa i węd-
karstwa, przynęty wędkarskie, zanęty wędkarskie, sztuczne 
muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczne przynęty 
wędkarskie, torby na przynętę do przechowywania przynę-
ty żywej, torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie, urzą-
dzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, urządzenia do za-
rzucania przynęty, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, 
wędkarskie ciężarki, wędki, wędki do łowienia, woblery, wo-
reczki z przynętą do wyrzucania z procy, wskaźniki brania dla 
wędkarstwa podlodowego, wskaźniki brania [sprzęt wędkar-
ski], zanęta [sztuczna], żyłki wędkarskie, żyłki przyponowe, 
zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], więcierze [pułapki 
na ryby], przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przy-
nęty wędkarskie [syntetyczne], przypony wędkarskie, przy-
rząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku do użytku 
w wędkarstwie, przyrządy do wyjmowania haczyków stano-
wiące część sprzętu wędkarskiego, pudełka na muchy węd-
karskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkar-
skie, rączki do wędek, sieci wędkarskie, skrzynki na przybory 
wędkarskie, spławiki [sprzęt wędkarski], spławiki wędkarskie, 
sprzęt do wędkowania, sprzęt wędkarski, sztuczna przynęta, 
sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, siatki 
podbieraki do akwarium, krętliki wędkarskie, mechanizmy 
do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, nadmu-
chiwane pływadełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy 
wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpórki do wędek, 
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podpórki na wędki, podpory do wędek, podpory na wędki, 
pokrowce na kołowrotki wędkarskie, przybory wędkarskie, 
przynęty myśliwskie lub wędkarskie, alarmy powiadamiają-
ce o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blan-
ki do wędek, błystki obrotowe, ciężarki do wędek, ciężarki 
z wolframu do wędkarstwa, czujniki brania, czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], elektroniczne wskaźniki brania do użytku 
w wędkarstwie, futerały na wędki, haczyki wędkarskie, koło-
wrotki wędkarskie, koszyki wędkarskie [pułapki], 31 przynęty 
dla wędkarstwa [żywe], przynęty dla wędkarstwa [żywe lub 
naturalne].

(210) 521536 (220) 2020 11 30
(731) TOMCZAK ŁUKASZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA, Witaszyce
(540) (znak słowny)
(540) TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem 
nieruchomości i majątku, organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, usługi wynajmu mieszkań, wynajem 
mieszkań, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miesz-
kań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio 
i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń 
handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem po-
mieszczeń biurowych, wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, or-
ganizowanie wynajmu mieszkań, usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządza-
nia nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie portfelem 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,  
43 zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie 
kwater, usługi rezerwacji pokojów, organizowanie zakwa-
terowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania, 
rezerwacja pokoi, tymczasowy wynajem pokoi, usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwa-
terowania, wynajmowanie pokoi, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi dentystyczne, usługi 
farmaceutyczne, usługi medyczne, badanie sprawności fi-
zycznej, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, 
fizjoterapia, opieka medyczna i zdrowotna, ochrona zdro-
wia, ośrodki zdrowia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie 
usług w zakresie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji 
zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
usługi klinik zdrowia, usługi fizjoterapii, usługi opieki zdro-
wotnej, usługi terapeutyczne, usługi informacyjne w za-
kresie opieki zdrowotnej.

(210) 521537 (220) 2020 11 30
(731) GRIMPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) GRIMPI
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, bezrę-
kawniki, swetry, golfy [odzież], polary, bluzy z kapturem, blu-
zy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, chusty [odzież], 

szale, kominiarki, rękawiczki, bluzki, koszule, t-shirty z krót-
kim rękawem, funkcjonalne koszulki termoaktywne, body 
[odzież], kombinezony, legginsy, spodnie, spodnie dresowe, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, komplety sportowe, 
dresy wiatroszczelne, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla 
mężczyzn, bielizna termoaktywna, bokserki, staniki sporto-
we, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, piżamy, skarpetki, skar-
pety termoaktywne, obuwie, nakrycia głowy, termoaktywne 
nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy].

(210) 521538 (220) 2020 11 30
(731) NAJMRODZKI ERYK KISSOTO, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKINZEAL

(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 8 urządzenia do depilacji, urządzenia do lase-
rowego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, 
przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, pęsety 
do depilacji, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycz-
nych zabiegach pielęgnacyjnych, urządzenia elektronicz-
ne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne 
do złuszczania martwego naskórka, 10 elektryczne masażery 
kosmetyczne do użytku domowego, aparatura do mikro-
dermabrazji, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji 
skóry wykorzystujące laser, 21 szczotki elektryczne, z wy-
jątkiem części maszyn, szczoteczki do oczyszczania skóry, 
szczotki złuszczające, szczotki obrotowo-dźwiękowe do pie-
lęgnacji skóry, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: urządzenia do depilacji, 
urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, przybory do depilacji, elektryczne lub nie-
elektryczne, pęsety do depilacji, narzędzia ręczne do użytku 
przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, urządzenia 
elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, przyrzą-
dy ręczne do złuszczania martwego naskórka, elektryczne 
masażery kosmetyczne do użytku domowego, aparatura 
do mikrodermabrazji, urządzenia medyczne do poprawia-
nia kondycji skóry wykorzystujące laser, szczotki elektrycz-
ne, z wyjątkiem części maszyn, szczoteczki do oczyszczania 
skóry, szczotki złuszczające, szczotki obrotowo-dźwiękowe 
do pielęgnacji skóry.

(210) 521550 (220) 2020 12 01
(731) GRZECHNIK-FILIPEK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O2XIMA tlenoterapia hiperbaryczna

(531) 01.15.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki 
perfumeryjne i zapachowe, kosmetyczne preparaty fryzjer-
skie, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty kosme-
tyczne do włosów i skóry głowy, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, 5 suplementy diety dla ludzi, farmaceutyki i na-
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turalne środki lecznicze, 35 usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, marketing internetowy, usługi handlowe  
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Interne-
tu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, usługi w zakresie handlu detalicznego i hur-
towego, sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem 
Internetu, sprzedaż hurtowa kosmetyków, sprzedaż hurto-
wa kosmetyków, suplementów diety i środków farmaceu-
tycznych, usługi informacyjne dla konsumentów dotyczące 
sprzedaży kosmetyków, usługi informacyjne dla konsumen-
tów dotyczące sprzedaży kosmetyków, suplementów diety 
i środków farmaceutycznych, 42 usługi edukacyjne dotyczą-
ce terapii kosmetycznych oraz zdrowia, 44 usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, fizjoterapia, usługi w zakresie te-
rapii relaksacyjnej, usługi w zakresie masaży kosmetycznych 
i terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z naturopatią 
i homeopatią, usługi barów tlenowych, usługi kosmetyczne, 
usługi medyczne, usługi informacyjne dotyczące tlenotera-
pii, naturoterapii i kosmetyki.

(210) 521582 (220) 2020 11 30
(731) ZIELIŃSKI DAWID, Libertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVEDGE

(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, analizy kosztów i korzyści, specjalistyczne wyceny 
i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospo-
darczej.

(210) 521583 (220) 2020 11 30
(731) STUDIO PROSTYCH FORM DARIUSZ PIJANOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO PROSTYCH FORM

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble biurowe metalowe, drewniane, meble 
do mieszkań, kuchni, sofy, karnisze do zasłon, stoły, krzesła, 
regały, wyroby stolarstwa meblowego, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w detalu i w hurcie, 
w salonie, w sklepie i hurtowni z meblami i sprzętem gospo-
darstwa domowego, 37 usługi serwisowe, montaż, naprawa 
mebli, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie mebli, wzor-
nictwo mebli.



Klasa 
towarów

1

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

Numery zgłoszeń

1 512436, 512438, 516627, 519519, 520016, 520326, 520686, 520688, 520746, 520956, 521138, 521144, 521149, 
521262, 521310, 521364

2 512175, 512176, 516627, 519828, 520016, 520690, 521112

3 505826, 506138, 509452, 512436, 512438, 514466, 516627, 517084, 519402, 519519, 519750, 519798, 519986, 
519995, 520023, 520025, 520026, 520098, 520452, 520563, 520686, 520688, 520746, 520845, 521156, 521157, 
521267, 521333, 521334, 521424, 521550

4 520278, 521267, 521383, 521506

5 506138, 509452, 512436, 512438, 514466, 514719, 519285, 519402, 519519, 519758, 519773, 520010, 520029, 
520077, 520235, 520322, 520452, 520563, 520686, 520688, 520706, 520845, 520894, 520956, 521047, 521077, 
521207, 521267, 521275, 521392, 521409, 521410, 521424, 521550

6 512175, 512176, 514272, 519604, 519958, 520016, 521262

7 512036, 519905, 519958, 519986, 520016, 520177, 520185, 520215, 520419, 521016, 521135, 521143, 521262, 
521506

8 519750, 519958, 519995, 520016, 521135, 521262, 521506, 521538

9 506138, 512175, 513904, 516377, 517086, 517692, 517715, 519815, 520050, 520112, 520182, 520215, 520216, 
520692, 520753, 520798, 520833, 520836, 520848, 520907, 520995, 520996, 520997, 520998, 521028, 521099, 
521107, 521122, 521128, 521135, 521262, 521264, 521285, 521379, 521383

10 506138, 519402, 519625, 519843, 520005, 520099, 520706, 521302, 521538

11 504947, 519689, 519690, 519815, 519905, 520108, 520167, 520177, 520185, 520215, 520419, 520563, 520907, 
521135, 521194, 521383, 521506

12 518837, 519352, 519357, 520155

14 520817, 520898, 520993, 521111, 521262

15 521262

16 503041, 503042, 503043, 506138, 514088, 516177, 517692, 517715, 519950, 519951, 520128, 520129, 520133, 
520134, 520138, 520139, 520141, 520142, 520179, 520182, 520692, 520995, 520996, 520997, 520998, 521111, 
521261, 521262, 521267

17 519432, 520016

18 512215, 515756, 515918, 516177, 517086, 520995, 520996, 520997, 520998, 521181, 521262, 521293

19 514272, 516304, 517845, 519365, 519432, 519604, 520016, 520215, 520357, 521262

20 504947, 519950, 519951, 519990, 520005, 520900, 521111, 521227, 521262, 521293, 521505, 521583

21 520215, 521025, 521026, 521111, 521135, 521262, 521506, 521538

22 519965, 521262

24 506138, 514088, 517876, 521262

25 512215, 512537, 515756, 516177, 517086, 519721, 519726, 520273, 520567, 520849, 520860, 520915, 520944, 
520995, 520996, 520997, 520998, 521037, 521111, 521261, 521262, 521266, 521268, 521307, 521537

26 516177

27 518837, 519365, 521262

28 519793, 519799, 520849, 520995, 520996, 520997, 520998, 521262, 521293, 521527

29 505741, 519285, 519480, 519511, 519552, 519590, 519710, 519758, 519787, 519908, 519965, 519966, 519967, 
519968, 519969, 520029, 520059, 520108, 520166, 520177, 520185, 520490, 520491, 520508, 520511, 520845, 
520883, 520942, 521025, 521172, 521193, 521425, 521508
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30 502340, 505761, 517950, 517951, 519285, 519511, 519552, 519758, 520010, 520029, 520490, 520491, 520569, 
520570, 520571, 520572, 520573, 520845, 520883, 520970, 521025, 521041, 521172, 521187, 521193, 521220, 
521425, 521508

31 512436, 512438, 519758, 519965, 520012, 520177, 520185, 520845, 520956, 521227, 521284, 521409, 521527

32 502340, 519424, 519552, 520029, 520419, 520488, 520490, 520883, 520885, 521262, 521268

33 515426, 518800, 519812, 520220, 520663, 520845, 520883, 520885, 521262

34 520778, 521268

35 503041, 503042, 503043, 504879, 504947, 505767, 505769, 505836, 512175, 512176, 512436, 512438, 513098, 
513309, 513904, 514088, 514272, 515426, 515441, 515609, 515693, 515756, 516177, 516249, 516304, 517290, 
517692, 517715, 517950, 517951, 518336, 518668, 518837, 519365, 519480, 519511, 519559, 519604, 519703, 
519730, 519750, 519758, 519787, 519792, 519798, 519802, 519806, 519807, 519812, 519905, 519934, 519950, 
519951, 519956, 519965, 519966, 519967, 519968, 519969, 519975, 519986, 519994, 519995, 520016, 520066, 
520112, 520128, 520129, 520133, 520134, 520138, 520139, 520141, 520142, 520160, 520166, 520177, 520179, 
520182, 520185, 520188, 520198, 520215, 520216, 520220, 520360, 520431, 520434, 520455, 520501, 520566, 
520567, 520692, 520778, 520830, 520836, 520883, 520897, 520898, 520907, 520915, 520956, 520970, 520971, 
520995, 520996, 520997, 520998, 521025, 521026, 521047, 521089, 521094, 521102, 521108, 521123, 521124, 
521128, 521143, 521153, 521154, 521155, 521160, 521161, 521162, 521173, 521181, 521200, 521203, 521220, 
521244, 521251, 521252, 521261, 521262, 521267, 521284, 521285, 521289, 521356, 521376, 521383, 521505, 
521538, 521550, 521582, 521583

36 503041, 503042, 503043, 504879, 515441, 516249, 517692, 517715, 518668, 519604, 519802, 519806, 520182, 
520188, 520323, 520360, 520431, 520434, 520848, 520971, 521028, 521094, 521105, 521200, 521244, 521358, 
521383, 521536

37 504879, 514272, 515441, 515693, 516249, 516304, 517845, 517881, 518763, 519414, 519428, 519604, 519815, 
519958, 519986, 520028, 520160, 520167, 520177, 520185, 520215, 520357, 520360, 520419, 520907, 521072, 
521094, 521108, 521121, 521123, 521176, 521244, 521383, 521505, 521583

38 513904, 519703, 519807, 519934, 520112, 520139, 520141, 520142, 520182, 520652, 520653, 520836, 520995, 
520996, 520997, 520998, 521025, 521026, 521161

39 503041, 503042, 503043, 504879, 505767, 505769, 515441, 515619, 519414, 519428, 519802, 519806, 520160, 
520278, 520419, 520431, 520434, 521123, 521176, 521244, 521383, 521394

40 505761, 512175, 512176, 518837, 519758, 519965, 519986, 520138, 520357, 520419, 521123

41 500174, 503041, 503042, 503043, 505836, 505897, 513743, 513744, 513904, 514088, 515426, 515609, 516177, 
516377, 517290, 519402, 519559, 519700, 519703, 519802, 519806, 519807, 519843, 519975, 520066, 520128, 
520129, 520133, 520134, 520139, 520141, 520142, 520160, 520168, 520177, 520179, 520182, 520185, 520202, 
520216, 520323, 520501, 520566, 520652, 520653, 520692, 520836, 520849, 520995, 520996, 520997, 520998, 
521025, 521026, 521094, 521108, 521161, 521162, 521180, 521261, 521262, 521267, 521378, 521381

42 504879, 513098, 516249, 519728, 519807, 519843, 519958, 520177, 520185, 520455, 520692, 520798, 520836, 
520848, 520897, 520907, 520995, 520996, 520997, 520998, 521028, 521072, 521094, 521099, 521108, 521111, 
521180, 521285, 521381, 521383, 521429, 521505, 521550, 521583

43 500174, 503041, 503042, 503043, 506879, 515441, 515609, 515976, 517950, 517951, 519285, 519511, 519785, 
519812, 519873, 519992, 520770, 520953, 520970, 521172, 521179, 521187, 521220, 521250, 521251, 521252, 
521262, 521394, 521401, 521536

44 515441, 517290, 519285, 519402, 519414, 519428, 519723, 519798, 519802, 519806, 519807, 519843, 519965, 
519975, 519995, 520177, 520185, 520313, 520416, 520501, 520566, 520692, 520956, 521097, 521108, 521116, 
521221, 521257, 521262, 521267, 521297, 521301, 521310, 521364, 521536, 521550

45 503041, 503042, 503043, 519402, 519802, 519806, 520653, 521099, 521200, 521376
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#spotkajmysiewspf 521505

2019 PONTE PORTUGAL Vinho Regional Tejo 

RED DRY WINE OF PORTUGAL 518800

2Day.QA 521264

4 max 521383

4hands RTU gel 519519

77 521268

A.O.TECH-SERWIS KRAKÓW 521121

ADASITA 520894

AIR WICK AROMATYCZNA MGIEŁKA 520563

AKADEMIA WYWIADU 521180

albatros 520508

ALBATROS 520511

ALIMA 520185

A-LIMA-BIS 520177

ALOKUM nieruchomości 520188

ANTI-SEPT 514466

AQUASURE H2 521297

AQUASURE H2 521301

ARBIR 521072

ARBOTEC 521112

aromesept 520452

ARTISTYLIST 519402

ASTRODEVICE 521285

ATŁAŻERKA 517876

Aurelis 521194

autokonto 521244

Azovilen 520326

BABOR 521162

BAMBOOLOVE 521424

basketmania 519559

BDO manager 521379

BEERFOOD WEEK SMAKI ŁĄCZĄ SIĘ 

PRZY STOLE! 515609

berberine slim COMPLEX 521275

BETBLOK SYSTEM 517845

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO 520141

BIELENDA 521173

Bistro i Kawa 517950

Bistro i Kawa 517951

BLACK BURSTV 520836

Born to Fight BONUS CBD 520860

BOSTIK 520112

Bright Real Estate 520360

BRUNALI 520025

BRZYTWA BARBERSHOP 520313

BUCZEK 521220

BUŁKA Z MASŁEM 520770

BURGERSY 520572

by YANOSKYY designed for you. 521111

Cadent 521097

canabi pharm 512436

CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH 519843

Ciacho bez cukru 520953

CITY DIET 519873

COFFEE HUNTER PALARNIA KAWY 505761

COVIEND 520010

CR CARENZA 521037

CROWDER.PRO RENT YOUR MONEY > 

EARN MORE 520848

CUK-pp 505836

DANZZ 519990

DDPrint 519828

DEL SANTO 512215

DEMAGOG 520653

dentaLOOK 521257

derma point 517290

dermodietetyka 520202

DL DOCTOR LIGHT 520167

DNA WATER 505826

Dobre Zakupy 517715

DobreZakupy.org 517692

DON’T STOP GROWING 521364

Donium 513309

DORA MARKĘ POLECA KARMA BEZZBOŻOWA 520012

dreman 521102

DrPitucha natural beauty doctor 520652

DSG DON’T STOP GROWING 521310

dulcedo UNIQUE JEWELLERY 520898

Duma Bielan HUTNIK 1957 514088

DUPHAGOL 520077

DWOREK 1905 519480

DZICY PRZEWODNICY 520849

DŻEPETTO 519950

dżepetto 519951

E ELEKTORALNA DENTAL CLINIC 520566

EB F 504879

e-dach.pl 520142
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EE E-PROM 

AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA 513098

eFanshop 512537

Ekolucky 519700

ELEKTROWNIA POWIŚLE 515441

ELWAY 520005

EWTC 519357

EWTP 519352

FAMILIJNE PRZYSMAKI 520491

FANTOM 520155

FE FERA equestrian 517086

FHU MULTI PROJEKT 520028

FITYOU 519975

Foodexo MLEKOMA GROUP 519758

FREAKWEED 512438

FUNDACJA ŻYJ BEZ BÓLU 519802

GadoSCAN gadoteric acid 520322

GAZETA WSPÓŁCZESNA 520128

Getnet 521028

gh GetHelp.pl 521289

GORDION 521099

Gravitt 521181

GREEN GARDEN 520490

GRIMPI 521537

GWIAZDKA MICHELA 519285

haxon 519905

HEMI Cars 520431

HEMI CARS 520434

hikvision 521161

home and me 519365

HOP-DOGI 520573

Hotel Grand Ferdynand 500174

hybrids 519625

HYDROMAX 519432

I Love Milk 519721

IMAGINATURE 520216

IMAGO 516627

iMOOS 521302

interpromex 521123

IREL 520753

IXI 521156

JANTAR 520942

Jasmin DROGERIA 519798

Junior media 520179

JURA 520220

K2 BARANEK 520690

K2 CONTACT CLEANER 520746

K2 COROTOL STRONG 521334

K2 COROTOL ULTRA 521333

K2 GRANAT DO KLIMATYZACJI 520686

K2 GRANAT DO KLIMY 520688

KADARICA 520663

KANAPSY 520569

KEBAB CENTER 24h KEBAB - KANAPKA 519590

KEBAB I KROPKA. 521401

KLAUDIA WALUŚ AVENUE ESTETIC 520416

KODE group 519604

KONOPNA FERAJNA 521047

Korpalski 521200

KOVIAN 520198

KRAFT LAB 520029

KregoslupBezBolu.pl 521221

Kurier Poranny 520129

La Boom 519750

lazienkaplus.pl 504947

LEGAL STUFF 521392

LEHMANN 521506

Leśne Wrota 518763

Liski Urwiski 521356

lobito 519793

lobito 519799

LOODWÓZ 521251

LR LARONI SHOES 520915

LS lift-system 517881

LUND 521135

ŁATA na ŁACIE 505741

Łobuziara 519726

Łowicz 1906 Księżak SER TYPU  
SZWAJCARSKIEGO sery łowickie  
Najwyższa Jakość Polskie Mleko  
Bez substancji konserwujących 519908

m PAJOR MARKOWE SPECJAŁY 519787

MAGNICA 502340

MAHiKA Coffee 521041

MAJSTER PLUS 516304

MariMed 521077

Matuś 521193

MAUSZ 515976

media regionalne 520182

MELT 520023

Miasteczko Biegaczy 520066

MiNdo 520798

Modern Wine Club 519812

moj@ GSM 513904

MONTESSORI mountain schools 513744

MONTESSORI OPEN SPACE 513743

MP GOLD 520817

MP Gold 520993

Mr. Stick 520455

My Friend 521227

MYJNIA ŚWINKA 519986

NA NA na naleśniki 521179

NABEA myśl naturalnie 521267
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Naturalne POLSKIE 517084

NEBULIN 520706

NEO-VITAL D 1000 519773

neurobox 520501

New Inspired 520098

NewJon Zn 521138

O2XIMA tlenoterapia hiperbaryczna 521550

od 1948 DROP pasztet z dodatkiem KACZKI 519968

od 1948 DROP pasztet Z DROBIEM  
znany od 1972 roku 519966

od 1948 DROP pasztet Z POMIDORAMI 519967

od 1948 DROP 519965

OD 1995 ERICUS Darłowo 520166

ODRA WEAR 520273

OGBET 514272

Ogrody nad Hybrydami 521094

On Holiday 521394

ONEGARDEN MEBLE OGRODOWE 521203

Optimal Baits CARP FOOD 521527

ORSAY 521154

ORTHOFLEX 521207

oze projekt ciepło Paweł Zabielski 520907

Paczka z Rusiborza 520108

PAN JEANS SINCE 2005 521089

PANDORA 521160

Partner TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
I REASEKURACJI S.A. 520323

PASO TRADING 506138

PASZTET z drobiem Codzienny 519969

Paweł Walus - Order of Devs 521381

PEMAL 519958

PERFECT PA ARMOUR 515918

perFect 520016

PETBIOM 521410

PFI Car Styling 518837

PFNteam100 521261

PHARM FOOT 519995

Piecuch z indyka Strefa Indyka Łukosz  
TRUST 4 FOOD 519710

PIEROGI ŚWIATA DUMPLINGS OF THE WORLD 519511

PieRożek 521187

PIZZINY 520570

PLE.GG 520996

PLE.GG 520997

PLOMBIER 515693

Polish Vodka 518336

Pollena 2000 521157

POLSKA LIGA ESPORTOWA 520995

polskapresse 520138

promot 521143

property hub Comercial Real Estate Offers 520971

Prosto z Gara 519785

PROVISUS klinika okulistyczna 521116

PRZEtwory 521425

PSZCZÓŁEK 519424

PZU ZDROWIE 520692

Q 515756

Qlub Nail’a 521105

quercus 520278

rabatio 519934

RaganaDOG 521293

RANKOMAT 521153

REDELT 521266

rex 512036

RGB FOCUSED 519689

RGB+ 519690

RGD GRUPA 519956

ROYAL INVESTMENT  
Apartamenty i mieszkania 516249

S SANSEY INSTYTUT ZDROWIA I URODY 519723

SATIVOL 520059

SELF COLLECTION 520944

SEONET 519792

SERAFIN NIEBIAŃSKIE Z KURPI 520970

Sęk w tym 520900

SF 512176

SKINZEAL 521538

SKIP 519414

Skip 519428

SMAKOWITA 519552

SOLVEDGE 521582

SPACE ADS 520897

STALFA 512175

STUDIO PROSTYCH FORM 521583

SuperChemiOn 521149

SurvGeo 520050

SUSHI PLANET 521172

Świeże z ALDI 516177

ŚWINIAK 521250

T TERMINUS GROUP www.acterminus.pl 518668

Tacho SRW 521122

Teatr Piaskowej Animacji „Febus” 505897

Tecture 521107

TENCZYN PILS PIWO WARZONE TRADYCYJNIE 520885

Tenisóvki 520168

THE ODDER SIDE 521155

THI 520215

THOMAS PREFAB 520357

TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS 521536

TOP MENEDŻER 520139

TOPHUNT 520833

Topinella 520883

trend master 519703
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TUPTUŚ 520235

TYGLE BISTRO & WINE 519992

TYGODNIK ostrołęcki 520133

TYGODNIK w Ostrowi 520134

UNIFLOR 520956

UNIKOM 521176

VAPETECH 520778

VAVEL 519728

Vegeidealni 521508

VEIKK 521128

VENOMAX 509452

VERSADA 521307

Versor 521016

VESPER 520099

VINTAGESAURUS 520567

Vita 521284

Vital 36 521144

VITVET CBDOIL 521409

Volvetia 515619

Waluś SKI 520160

warsaw home shop 521124

WARSZAWFSKA 521378

WARTA TRAVEL 521358

watt tworzymy technologie solarne 519815

Wino Chefa 515426

WIR - Weto Inicjatywa Referendum 519730

WIZAŻANKI 519807

woda z powietrza 520419

WODA ŹRÓDLANA LAZUR 520488

WOOZ 521252

WPRAWIENI 521376

WRAPSY 520571

WSZYSTKIEGOSłodkiego.pl 521025

WszystkiegoSłodkiego.pl 521026

X MAX 4 519994

XITE 505767

XITE 505769

z Datazen 521429

ZAMEK SARNY 506879

ZIELONAPRZYSTAŃ  
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 521108

Ziołowe Pasje 520845

znakowo.pl 520830

ŻYJ BEZ BÓLU FUNDACJA 519806



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.

1131787 topsnap (2020 11 20) 6, 21
1492876 HEALTHBERRY (2020 11 10) 32
1516735 RaiPay (2019 10 07, 2019 07 29)

CFE: 24.11.25, 26.02.05, 26.13.25, 
27.05.24, 29.01.13

9, 35, 36, 
38, 42

1517780 21 RUE SAINT-GUILLAUME (2020 10 28) 3
1563761 TANDAR (2020 09 18)

CFE: 27.05.01 17
1563771 Leis tungen (2020 09 18)

CFE: 22.05.10, 27.05.01 25
1563817 ADOBEN (2020 08 20, 2020 03 09) 5
1563824 HERMES SPACER 

(2020 10 21)
18

1563839 SWISSKA (2020 07 22, 2020 05 27)
CFE: 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12 3, 5

1563873 LAWLY (2020 07 01, 2020 01 20) 9, 36, 45
1563898 MAGA (2020 08 25, 2020 07 15) 7, 8
1563923 DRAGONSKIN (2020 09 18) 9
1563972 Henzi (2020 06 15)

CFE: 27.05.17 7
1563989 legalbet (2020 10 09)

CFE: 04.05.03, 26.04.04, 29.01.13 35
1563993 AUFIT (2020 09 25)

CFE: 27.05.17 11
1563994 makefuture (2020 09 03, 2020 03 24)

CFE: 18.05.10, 26.01.03, 27.05.10 9
1564015 QiCYCLE (2020 09 22)

CFE: 27.05.09 9, 12
1564023 ECOVITIS (2020 09 23)

CFE: 05.07.10, 27.03.01 5, 29
1564026 ActOne (2020 10 29) 35, 39, 42, 43, 44, 45
1564082 INSECTOFF (2020 09 09) 5
1564126 IoT Inspector (2020 09 03, 2020 03 05)

CFE: 16.03.15, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12 9, 42
1564141 SKINSOLUTE (2020 07 16, 2020 06 04) 3, 5
1564161 LUPRINN (2020 09 30) 5
1564173 NOVO3 (2020 10 15)

CFE: 01.15.15, 27.03.11, 27.05.01, 
27.07.12, 29.01.12

3, 5, 29

1564176 LONGUPINN (2020 09 30) 5
1564181 GOLD NZ COMPACT (2020 08 12)

CFE: 04.03.01, 24.01.19, 25.12.01, 27.05.10 34
1564186 CASIMIR (2020 10 26, 2020 04 29) 5
1564311 GALFIM (2020 09 15)

CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12 29, 30, 35

1564353 VARTE (2020 06 09)
CFE: 27.05.17 6, 11

1564394 U Sport (2020 07 23, 2020 01 23)
CFE: 26.04.02, 27.05.04 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 

18, 21, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 32, 35

1564409 JuiceAbility (2020 10 14, 2020 04 16) 9
1564509 YOURROOM (2020 08 25) 20, 35, 37
1564526 (2020 10 01)

CFE: 03.13.04, 29.01.12 29, 30
1564529 Coati (2020 06 30)

CFE: 27.05.01 3, 5, 21
1564532 AVIKOMP (2020 09 11)

CFE: 28.05.00 16, 21, 35
1564546 Gusta fit (2020 10 16, 2020 04 29)

CFE: 05.03.13, 27.05.05, 29.01.14, 29.01.14 32
1564562 Mioxselle (2020 02 27)

CFE: 27.05.17 5
1564586 FITACTIVE IL FITNESS PER TUTTI (2020 09 28)

CFE: 01.01.01, 27.05.10, 29.01.12 41
1564589 (2020 09 11)

CFE: 26.07.25 9, 12, 25
1564618 NHOOD (2020 07 27, 

2020 06 17)
35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, 44, 45
1564633 (2020 10 29, 2020 10 13)

CFE: 01.01.01, 25.07.01, 26.04.05 12, 28, 37
1564639 FLASHSPORT (2020 07 02, 

2020 03 26)
9, 38, 41

1564640 (2020 05 25)
CFE: 26.11.12, 28.05.00 7, 12, 35

1564727 SECO (2020 08 11)
CFE: 25.07.20, 26.01.01, 
26.11.08, 26.15.01

25, 28, 35

1564814 Bonne Maman (2020 10 20, 2020 04 24)
CFE: 08.01.03, 19.03.03, 25.07.02, 
27.05.01, 29.01.13

30

1564826 PIKETIK (2020 10 30, 2020 04 30) 5
1564845 Bonne Maman (2020 10 20, 2020 04 24)

CFE: 08.01.15, 19.03.05, 25.07.02, 
27.05.01, 29.01.13

30

1564854 ODAK PCB (2019 12 18)
CFE: 26.04.08, 27.05.09, 29.01.13 9



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

3  1517780, 1563839, 1564141, 1564173, 1564394, 1564529 

4  1564394 

5  1563817, 1563839, 1564023, 1564082, 1564141, 1564161, 1564173,
 1564176, 1564186, 1564394, 1564529, 1564562, 1564826 

6  1131787, 1564353 

7  1563898, 1563972, 1564640 

8  1563898, 1564394 

9  1516735, 1563873, 1563923, 1563994, 1564015, 1564126, 1564394,
 1564409, 1564589, 1564639, 1564854 

10  1564394 

11  1563993, 1564353 

12  1564015, 1564394, 1564589, 1564633, 1564640 

16  1564532 

17  1563761 

18  1563824, 1564394 

20  1564509 

21  1131787, 1564394, 1564529, 1564532 

24  1564394 

25  1563771, 1564394, 1564589, 1564727 

26  1564394 

27  1564394 

28  1564394, 1564633, 1564727 

29  1564023, 1564173, 1564311, 1564526 

30  1564311, 1564394, 1564526, 1564814, 1564845 

32  1492876, 1564394, 1564546 

34  1564181 

35  1516735, 1563989, 1564026, 1564311, 1564394, 1564509, 1564532,
 1564618, 1564640, 1564727 

36  1516735, 1563873, 1564618 

37  1564509, 1564618, 1564633 

38  1516735, 1564618, 1564639 

39  1564026, 1564618 

41  1564586, 1564618, 1564639 

42  1516735, 1564026, 1564126, 1564618 

43  1564026, 1564618 

44  1564026, 1564618 

45  1563873, 1564026, 1564618



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.

499536 MAZURKIEWICZ-LIPKO DOROTA
2019 12 18 16, 31, 35

510784 ALPA, a.s.
2020 09 24 3, 5

506235 JULES
2020 09 29 25

509407 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY  
STAL RZESZÓW
2020 09 29 16, 25, 41

509472 PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 09 30 32, 33

512106 EXOR N.V.
2020 10 20 35, 36, 41, 45

508750 Veho Group Oy Ab
2020 10 20 12, 35, 36, 39

515665 Création Gross GmbH & Co. KG
2020 11 05 25

512700 ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 17 10, 35

514340 DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 17 29, 30, 32

509562 KROSS SPÓŁKA AKCYJNA
2020 11 17 6

516451 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc.
2020 12 03 25

516450 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc.
2020 12 03 35

513274 KUSZNIERUK MARLENA, OLEJNIK 
MAŁGORZATA OXYWENT SPÓŁKA CYWILNA
2020 12 07 37
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