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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 4 stycznia 2021 r. Nr ZT1

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) 500045 (220) 2019 05 21
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ 

MINISTRA ENERGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FNT FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

(531) 27.05.01, 26.15.01
(510), (511) 12 ciężarówki, nadwozia pojazdów, pojazdy 
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub 
kolejową, przyczepy [pojazdy], rowery, samochody, silniki 
do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne, motocykle 
elektryczne, rowery elektryczne, deskorolki elektryczne, 
16 afisze, plakaty biuletyny informacyjne, czasopisma [pe-
riodyki], etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty, książ-
ki, mapy geograficzne, materiały piśmienne, rysunki, ulotki, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], materiały do pisania, notatniki [notesy], 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 22 markizy 
z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, 
plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], torby do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 25 odzież, 
35 badania rynkowe, informacja o działalności gospodarczej, 
komputerowe bazy danych i pozyskiwanie danych do takich 
baz, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych, reklama, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej, zapewnienie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, rozpowszech-
nianie reklam, reklama zewnętrzna.

(210) 504591 (220) 2019 09 18
(731) L3Harris Technologies, Inc., Melbourne, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L3HARRIS

(531) 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 9 alarmy, aplikacje komputerowe do pobrania, 
chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], ekrany [fotografia], ekrany wideo, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elek-

tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania pro-
cesami przemysłowymi, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy komputerowe, karty inteligentne 
[karty z układem scalonym], kodery magnetyczne, kodowa-
ne identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane kar-
ty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery, kom-
putery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery 
kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], lase-
ry, nie do celów medycznych, magnetyczne nośniki danych, 
maszty do anten bezprzewodowych, maszyny i urządzenia 
do sondowania, mierniki sygnału satelitarnego, mikroproce-
sory, modemy, monitory [programy komputerowe], monito-
ry [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radaro-
we lub ultradźwiękowe], nadajniki [telekomunikacja], nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku, 
odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, 
osobiste urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamię-
ci komputerowe, platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, płytki dla układów scalonych, 
procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, przekaźniki elektryczne, przyrządy nawi-
gacyjne, przyrządy pomiarowe, radary, radia [odbiorniki ra-
diowe], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], słu-
chawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, sonary, 
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], tokeny bezpie-
czeństwa [urządzenia szyfrujące], transpondery, układy sca-
lone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwa-
rzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, urządzenia wysokiej czę-
stotliwości, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, 
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt kom-
puterowy [hardware], rejestratory głosu i danych dotyczą-
cych lotu do kokpitów, rejestratory i transmitery parametrów 
lotu, półprzewodniki, przełączniki wysokich częstotliwości, 
detektory radarowe, testery lotu, mianowicie, sprzęt kompu-
terowy i oprogramowanie do wykonywania symulacji lotów, 
przewodowe i bezprzewodowe telefony i sprzęt telefonicz-
ny, mianowicie nadajniki telefoniczne, koncentratory sieci 
telekomunikacyjnych, złącza, odbiorniki i inne telekomunika-
cyjne urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty łącznościo-
we, mianowicie sprzętowy telefoniczny interfejs sieciowy, 
telefoniczny sprzęt do kontroli bezpieczeństwa, telefoniczny 
sprzęt do sterowania multimediami, telefoniczny sprzęt 
do przełączania, trasowania i interfejsu abonenckiego, który 
jest wykorzystywany w komputerowych i komunikacyjnych 
sieciach i systemach, oprogramowanie komputerowe 
do użytku w dowodzeniu i sterowaniu satelitarnym w dzie-
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dzinie łączności satelitarnej, oprogramowanie komputerowe 
do wyszukiwania informacji w dziedzinie wywiadu strate-
gicznego i taktycznego, komputerowe oprogramowanie te-
lemetryczne do użytku w gromadzeniu i transmisji danych 
ze zdalnego sprzętu w terenie, mianowicie satelitów, samo-
lotów, pocisków, ruchomych systemów naziemnych, zdalnie 
konfigurowanych stacjonarnych instalacji i systemów komu-
nikacji i dowodzenia i sterowania, oprogramowanie kompu-
terowe do użytku w gromadzeniu i transmisji danych w dzie-
dzinie technologii medycznej, mianowicie maszyn rentge-
nowskich, magnetycznych maszyn wykrywających, aku-
stycznych maszyn wykrywających, chemicznych maszyn 
śledzących, oprogramowanie komputerowe do użytku 
w sterowaniu sprzętem w czasie rzeczywistym, mianowicie 
maszynami rentgenowskimi, magnetycznymi maszynami 
wykrywającymi, akustycznymi maszynami wykrywającymi, 
chemicznymi maszynami śledzącymi, sterownikami do na-
wigacji lotu, sprzętem do zapewniania bezpieczeństwa lotu, 
mianowicie nagrywarkami głosu, systemami telemetryczny-
mi w samolotach, systemami konserwacji w samolotach, ska-
nerami telemetrycznymi, systemami wykrywania włamań, 
systemami i obrazami do oceny walki, systemami do kiero-
wania ruchem lotniczym, monitorami, obrazami nierucho-
mymi, systemami radarowymi i systemami do określania 
statusu i monitorowania pojazdu i do użytku w obsłudze 
wyżej wymienionych, oprogramowanie komputerowe 
do systemowej świadomości sytuacyjnej i reprezentacji 
w systemie do sterowania komunikacją i łączami danych, 
wzmacniacze kanałów i filtry częstotliwości do użytku w te-
lekomunikacji, sprzęt komputerowy do przetwarzania klu-
czowych informacji elektronicznych, mianowicie przetwa-
rzania informacji związanych z elektronicznym szyfrowa-
niem i innymi technologiami zabezpieczającymi, ograniczni-
ki częstotliwości radiowej, generatory harmoniczne, trans-
pondery satelitarne, sterowniki do transponderów, bez-
pieczne systemy łączności składające się z cyfrowych proce-
sorów, modulatorów, anten, nadajników, odbiorników i szy-
frującego sprzętu i oprogramowania do urządzeń do bez-
piecznego przetwarzania algorytmów do użytku w groma-
dzeniu, transmisji i analizie informacji lotniczych, satelitar-
nych, naziemnych i morskich, systemy łączności składające 
się mikrofalowych łączy komunikacyjnych o dużej szybkości 
transmisji danych i sprzętu komputerowego, systemy łączno-
ści składające się z elementów telefonicznych i mikrofalo-
wych o dużej szybkości transmisji danych, cyfrowych proce-
sorów, sprzętu komputerowego, oprogramowania zawiera-
jącego algorytmy do użytku w przetwarzaniu bezpiecznej 
łączności i oprogramowania do bezpiecznego nadawania  
i/lub odbierania łączności i informacji lub danych, pokłado-
wy sprzęt satelitarny obejmujący elementy podsystemowe, 
mianowicie elektroniczne moduły i karty z obwodami do cy-
frowego półprzewodnikowego nagrywania, przetwarzania 
sygnałów wideo, przetwarzania i tłumaczenia sygnałów ko-
munikacyjnych, urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty 
mikrofalowe, mianowicie nadajniki częstotliwości, przetwor-
niki częstotliwości, syntezatory częstotliwości, modulatory 
częstotliwości, filtry częstotliwości, wzmacniacze częstotli-
wości, pasywne elementy konstrukcyjne, przełączniki me-
chaniczne, bezprzewodowy system do monitorowania czę-
stotliwości i powiązane zespoły kart z obwodami do wdraża-
nia komponentów elektronicznych umożliwiające określanie 
częstotliwości, charakterystykę częstotliwości, status często-
tliwości i sterowanie częstotliwością, radiowy sprzęt nawiga-
cyjny składający się ze sprzętu mikrofalowego do nagrywa-
nia, transmisji i odbierania, mianowicie mikroprocesorów, 
elektronicznych wyświetlaczy, cyfrowych urządzeń pamię-
ciowych, radiowych nadajników i odbiorników, zapewniają-

cy następujące funkcje, mianowicie nawigację, dowodzenie 
i sterowanie pojazdem, wskazówki i ostrzeżenia dotyczące 
pojazdu, zapisywanie danych i informacji telemetrycznych, 
aparatura i przyrządy do monitoringu, mianowicie, podsys-
temy ISR (wywiad, inwigilacja, rozpoznanie), które wykorzy-
stują sprzęt komputerowy i oprogramowanie do udostęp-
niania próbki widma elektromagnetycznego w określonych 
częstotliwościach do wyodrębniania informacji dostępnych 
do analizy, do użytku w samolotach wojskowych i cywilnych, 
czujniki elektroniczne umożliwiające gromadzenie w czasie 
rzeczywistym elektronicznych danych i informacji, mianowi-
cie wykrywanie zewnętrznego widma elektromagnetyczne-
go i przekształcanie otrzymanej energii na cyfrowe odwzo-
rowanie energii, przetwarzanie elektronicznych danych i in-
formacji, mianowicie filtrowanie cyfrowego odwzorowania 
energii i tłumaczenie jej na odwzorowanie wizualne lub 
dźwiękowe, analizę elektronicznych danych i informacji, mia-
nowicie porównywanie informacji georeferencyjnych, wy-
krywanie wszelkich zmian, i prezentację zmian do potwier-
dzenia wizualnego, przechowywanie elektronicznych da-
nych i informacji, mianowicie transfer danych i informacji 
do cyfrowej pamięci i rozpowszechnianie elektronicznych 
danych i informacji, mianowicie tworzenie informacji w opar-
ciu o elektroniczne pakiety, które mogą być wysyłane z do-
wolnego nośnika do innego oddalonego miejsca, elektro-
niczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiają-
ce gromadzenie, monitorowanie, analizę, przechowywanie 
i prezentację obrazów medycznych, aparatura i urządzenia 
do sieci komputerowych, mianowicie, sprzęt umożliwiający 
łączenie sygnałów analogowych lub cyfrowych z istniejącą 
siecią PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) bądź 
światową siecią informacyjną i tworzenie możliwości pobie-
rania tych samych sygnałów do systemu komunikacji mobil-
nej, telefoniczny sprzęt komputerowy umożliwiający tworze-
nie bezprzewodowego ostatniego odcinka drogi, mianowi-
cie, bezprzewodowe połączenia radiowe pomiędzy central-
nym źródłem a miejscem docelowym, w których system te-
lefonii i danych ma stałą lokalizację lub mobilną zdolność 
operacyjną, terminale komunikacyjne, które składają się 
ze sprzętu komputerowego, który zapewnia tworzenie 
i podłączenie multimedialnych sygnałów komunikacyjnych, 
w tym sygnałów analogowych, głosowych, danych i wideo 
i umożliwia podłączenie sygnałów do innych terminali ko-
munikacyjnych lub innych węzłów sieciowych, systemy 
do transmisji radiowej i telewizyjnej składające się z nadajni-
ków, monitorów, mikserów sygnału, koderów i dekoderów 
sygnałów audio i wideo i sprzętu do edytowania, mianowicie 
procesorów sygnałów, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, 
sterowane komputerowo systemy sieciowe obejmujące 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przesyłania da-
nych między komputerami połączonymi w sieć i do zarzą-
dzania komputerami oraz przesyłania danych w tej sieci, 
komputerowe systemy informacyjne składające się z kompu-
terów i oprogramowania do przetwarzania danych, przetwa-
rzania tekstu i wyświetlania danych, systemy lotnicze składa-
jące z cyfrowych map, światłowodowych i przewodowych 
magistrali danych, urządzeń pamięciowych, oprzyrządowa-
nia do wyświetlania, przechowywania, przetwarzania i wy-
szukiwania danych pogodowych, taktycznych, strategicz-
nych i dotyczących bezpieczeństwa, sterowników do kokpi-
tu i wyświetlaczy danych, anteny fazowane, sprzęt do glo-
balnego pozycjonowania składający się z procesorów i wy-
świetlaczy danych, systemy łącznościowe do kontroli ruchu 
lotniczego składające się ze sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego do wyświetlania, transportowania, transmito-
wania, kontrolowania, przełączania, trasowania i otrzymywa-
nia informacji dotyczących ruchu lotniczego, komputery 
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i oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów 
na dane oraz do analizy, wyświetlania i drukowania danych 
w zakresie dwu- i trójwymiarowej ekstrakcji obrazu, manipu-
lacji, wyświetlania i rejestracji geograficznej, bezpieczne 
skomputeryzowane systemy składające się ze sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania komputerowego oraz zaszy-
frowanych baz danych, wszystkie wykorzystywane do za-
pewniania i kontroli bezpieczeństwa i dostępu do sieci kom-
puterowej i informacji w tej sieci, mianowicie śledzenia ruchu 
lotniczego i transmisji zaszyfrowanych wiadomości do pilo-
tów, zarządzania bazami danych, transferu plików i łączenia 
komputerów i baz danych w sieć i do zarządzania obiegiem, 
system do zarządzania liniami lotniczymi składający się 
z komputerów i oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych i do wymiany informacji odnośnie do samolotów i ope-
racji związanych z samolotami, procesory do analizy sygnału 
telewizyjnego, mianowicie elektroniczne panele wyświetla-
jące do wyświetlania sygnału, terminale do oceny sygnału 
składające się głównie z dostosowanego do indywidualnych 
potrzeb sprzętu komputerowego do analizy sygnału ze zin-
tegrowanymi wyświetlaczami i elementami oprogramowa-
nia analitycznego działającego na standardowych kompute-
rach przemysłowych i monitorów do oceny jakości sygnałów 
analogowych i cyfrowych, serwery do analizy nośnika 
do weryfikowania jakości treści mediów cyfrowych, modu-
łów sygnałowych interfejsu, podręcznych i optycznych anali-
zatorów sygnałowych, testerów obwodowych do monitoro-
wania sygnałów transmisyjnych oraz narzędzi monitorują-
cych wideo, w tym opartych na oprogramowaniu narzędzi 
do monitorowania wideo, mianowicie oprogramowaniu 
komputerowym do monitorowania i logowania głośności 
treści medialnych, generatory referencyjnych sygnałów cza-
sowych, mianowicie, generatory referencyjnych sygnałów 
czasowych do sygnałów czasowych systemów transmisyj-
nych oraz generatorów sygnałów testowych, sprzęt kompu-
terowy i oprogramowanie do produkcji, postprodukcji 
i transmisji telewizyjnej, mianowicie demodulatory, reklama 
zewnętrzna (digital signage), mianowicie dynamiczne wy-
świetlacze elektroniczne, serwery do sieci komputerowych 
i oprogramowanie komputerowe do zarządzania i sterowa-
nia dynamicznymi wyświetlaczami elektronicznymi, wzmac-
niacze dystrybucji, urządzenia do edytowania audio/wideo, 
mianowicie komputerowe stacje robocze wyposażone 
w oprogramowanie komputerowego do edytowania mate-
riału programów audio i wideo, sprzęt komputerowy i opro-
gramowanie komputerowe sprzedawane jako komplet 
do generowania znaków i grafik, oprogramowanie kompute-
rowe do generowania efektów wizualnych, sprzęt kompute-
rowy i oprogramowanie komputerowe sprzedawane jako 
zestaw do generowania i umieszczania na antenie elemen-
tów budowania świadomości marki, moduły zawiadamiają-
ce o nagłych sytuacjach, mianowicie skomputeryzowane 
moduły elektroniczne i powiązane oprogramowanie kom-
puterowe do wdrażania transmisji publicznych wiadomości 
ostrzegających o nagłej sytuacji, urządzenia światłowodowe 
do przekazywania sygnałów, elektroniczne główne przełącz-
niki kontrole do sygnałów audio i wideo, kompresory sygna-
łów audio i wideo i dekompresory sygnałów audio i wideo, 
multipleksery i demultipleksery, multiviewery, oprogramo-
wanie użytkowe do monitorowania i kontroli sieci kompute-
rowych do nadawania, panele kontrolne do sieci elektronicz-
nych, odbiorniki, dekodery treści audio, wideo i danych, elek-
troniczne przełączniki trasujące do sygnałów audio i wideo, 
serwery wideo, komputerowe sieci wideo, moduły NTP 
do synchronizacji czasu składające się głównie ze sprzętu 
komputerowego i oprogramowania komputerowego 
do przeprowadzania synchronizacji czasu NTP, zegarów od-

mierzających czas sygnałów, modułów do transportu sygna-
łów, urządzenia do zarządzania synchronizacją sygnałów 
audio/wideo i synchronizacją składające się głównie z wyso-
ce precyzyjnych zespołów zegarów do synchronizacji sygna-
łów audio z, wideo, urządzenia do dopuszczania sygnałów 
do transmisji, oprogramowanie do tworzenia i wyświetlania 
znaczników kodów czasowych, oprogramowanie do opera-
cji transmisyjnych w zakresie reklamy, sprzedaży, ruchu w sie-
ci i fakturowania, automatyzacji, cyfrowego zarządzania ak-
tywami, programowania i zarządzania prawami, mianowicie 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, monitoro-
wania i automatyzowania procesu zakupu, sprzedaży, szere-
gowania, badania, zarządzania inwentarzem, procesami tra-
sowania produkcji i, księgowości w zakresie reklamy i ogól-
nych treści do przemysłu medialnego oraz rozrywkowego, 
oprogramowanie komputerowe do kontrolowania i monito-
rowania systemów przełączania w zakresie sygnałów telewi-
zyjnych i radiowych, oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania, monitorowania i automatyzacji tworzenia, ruchu, 
lokalizacji, archiwizowania, wyszukiwania i użytkowania cy-
frowych treści medialnych, oprogramowanie komputerowe, 
mianowicie oprogramowanie do zarządzania procesami biz-
nesowymi i wysyłania wiadomości, do zarządzania i kontro-
lowania organizacją pracy ludzi oraz maszyn i komunikacja-
mi systemów wielokomputerowych do użytku w przemy-
śle medialnym i rozrywkowym, centra zarządzania sieciami 
składające się głównie z mobilnych i przenośnych odbiorni-
ków radiowych, a także obejmujące elektryczne sterowniki 
do stacji bazowych, elektryczne sterowniki komunikacyjne 
i elektroniczne sterowniki do sieci, mobilne i niemobilne ra-
dia do łączności dwukierunkowej, przenośne komunikacyjne 
radia dwukierunkowe, przejścia sieci radiowych składające 
się z komputerów, przełączników komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego w dziedzinie komunikacji głoso-
wej oraz związanej z danymi, sieci opartych na bezpołącze-
niowym protokole komunikacyjnym sieci Internet, obejmu-
jącej sprzęt i oprogramowanie komputerowe do komunika-
cji współdziałających, sprzęt telekomunikacyjny, mianowicie, 
międzymiastowe systemy komunikacji radiowej do admini-
stracji państwowej i zastosowania przemysłowego, obejmu-
jące przenośne radia komunikacyjne, elektryczne regulatory 
stacyjne i obwody przełączane, sprzęt do sterowania 
do dwukierunkowych mobilnych i dwukierunkowych stacjo-
narnych odbiorników radiowych, mianowicie sprzęt do stacji 
bazowych do stacjonarnych i mobilnych sieci i łączności, ko-
mórki składające się głównie z elektronicznego sprzętu, 
oprogramowania komputerowego, anten i stacji bazowych, 
stacje kontrolne składające się głównie z odbiorników radio-
wych, sprzętu radiowego i powiązanego oprogramowania 
komputerowego, stacje kontrolne biurkowe składające się 
głównie z odbiorników radiowych, sprzętu radiowego i po-
wiązanego oprogramowania komputerowego, sprzętu 
do dysponowania i sprzętu do konsol, mianowicie, konsole 
do dysponowania i oprogramowanie do łączności w na-
głych i nienagłych sytuacjach i do dowodzenia i kontroli per-
sonelu i zasobów bezpieczeństwa publicznego, sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie do zarządzania na miejscu 
do zarządzania radiami i stacjami bazowymi do łączności 
i sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do monitoro-
wania sieci do monitorowania odbiorników radiowych i sta-
cji bazowych do łączności, radiowe systemy do przesyłania 
danych składające się głównie z mobilnych odbiorników ra-
diowych do łączności zawierające także niemobilne odbior-
niki radiowe do łączności, przenośne odbiorniki radiowe 
do łączności, sterowniki do stacji bazowych, sterowniki ko-
munikacyjne i sterowniki sieciowe, bramy do sieci radiowych 
do łączności składające się głównie z komputerów, przełącz-
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ników komputerowych i powiązanego oprogramowania 
komputerowego do udostępniania bramy między sieciami, 
reflektory rozmieszczone przestrzennie do komunikacji sate-
litarnej, komputery i oprogramowanie komputerowe 
do konwertowania punktów danych chmur wysokościo-
wych ze zdalnych czujników do danych oraz do analizowa-
nia, wyświetlania i drukowania tych danych w dziedzinie 
trójwymiarowego wyboru cech, manipulacji, wyświetlania 
i zapisu geograficznego, komputery i oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania, katalogowania i odzyskiwania 
odwzorowania geoprzestrzennego, produkty odwzorowa-
ne oraz inne produkty inteligentne, poprzez synchronizację 
danych z katalogów przez różne lokalizacje magazynowe, 
komputery i oprogramowanie komputerowe do zarządza-
nia, przetwarzania, eksploatowania i rozpowszechniania in-
teligencji obrazowania ruchu, komputery i oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania, przetwarzania, eksploatowa-
nia i rozpowszechniania przedstawienia planowania lotu pi-
lotom lotnictwa ogólnego oraz kontrolerom ruchu po-
wietrznego, sieciowych radiów komunikacyjnych, terminale 
komunikacyjne na pokłady samolotów składające się z an-
ten, postumentów, pozycjonerów, modemów, konwerterów 
konwertujących do częstotliwości wysokich, konwerterów 
konwertujących do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i in-
terfejsów użytkownika, naziemne terminale komunikacyjne 
na pokłady samolotów składające się z anten, postumentów, 
pozycjonerów, modemów, konwerterów konwertujących 
do częstotliwości wysokich, konwerterów konwertujących 
do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i interfejsów użyt-
kownika, komputerowe systemy informacyjne składające się 
z komputerów i oprogramowania komputerowego do prze-
twarzania danych, tekstu i wyświetlania danych, mianowicie, 
systemów informacyjnych w zakresie spisu ludności i opieki 
zdrowotnej, inteligentnych systemów elektrycznych do dys-
trybucji energii, systemów w zakresie sprawozdań pogodo-
wych oraz prognoz pogody i systemów dotyczących rapor-
tów środowiskowych i prognozowych, sprzęt lotniczy, mia-
nowicie kompresory i dekompresory sygnału wideo, zasila-
cze, stojaki, w szczególności przystosowane do montowania 
oraz łączenia urządzeń elektronicznych, lotnicze procesory 
sygnałów w zakresie interoperacyjności oraz namierzania 
sieciowego, bezpieczne przełączniki sieciowe, oprogramo-
wanie komputerowe w postaci protokołów sieciowych 
do umożliwienia wymiany elektronicznych wiadomości i da-
nych, łącza danych pracujące w oparciu o częstotliwość ra-
diową (RF) do broni, bezprzewodowe łącza danych UHF/
VHF, elektronika do układów fazowych, mianowicie, składają-
cy się głównie ze wzmacniaczy mocy, a także obejmujący 
wzmacniacze niskoszumowe, przesuwniki fazy, urządzenia 
opóźniające, przełączniki transmisyjne i odbiorcze, rozdziela-
cze układowe, łączniki układowe, przemienniki częstotliwo-
ści sygnałów w górę, przemienniki częstotliwości sygnałów 
w dół, kontrolery układowe oraz zasilacze układowe i sprzęt 
kontrolny, mianowicie urządzenia do kontroli anten, urządze-
nia wzorcowe w zakresie orientacji i kursu, transmisyjne/od-
biorcze urządzenia kontrolne, kontrolery położenia anteny 
oraz przełączniki wyboru pasma częstotliwości, systemy ko-
munikacyjne w zakresie kontroli ruchu lotniczego, składające 
się ze sprzętu i oprogramowania komputerowego do wy-
świetlania, transmitowania, kontrolowania, przełączania, tra-
sowania i otrzymywania danych dotyczących pogody, radia 
dwukierunkowe w zakresie komunikacji głosowej, danych, 
obrazów oraz wideo do użytku przez agencje wojskowe 
i inne agencje rządowe, dwukierunkowe radia komunikacyj-
ne, mianowicie radia głosowe i dotyczące danych, działają-
cych przez wielokrotne pasma częstotliwości w celu umożli-
wiania formalnego bezpieczeństwa publicznego i pierw-

szych respondentów takich, jak organy ochrony porządku 
publicznego, pracowników paramedycznych, strażaków 
i personelu wojskowego do współdzielonego porozumie-
wania się nawzajem nawet jeśli ich odpowiednio istniejące 
infrastruktury komunikacyjne mogą być wzajemnie niekom-
patybilne, trankingowe systemy komunikacji radiowej do ad-
ministracji państwowej i zastosowania przemysłowego, mia-
nowicie komórkowe stacje bazowe i mobilne radiowe stacje 
bazowe do dwukierunkowych mobilnych i stacjonarnych 
odbiorników radiowych do łączności, głośniki do mobilnych 
dwukierunkowych radiów łącznościowych, głośniki do nie-
przenośnych dwukierunkowych radiów łącznościowych, ła-
dowarki do baterii do dwukierunkowych radiów łącznościo-
wych, sieci komunikacyjne bazujące na bezpołączeniowym 
protokole komunikacyjnym sieci Internet, składający się 
w szczególności ze sprzętu i oprogramowania komputero-
wego w zakresie realizowania komunikacji współdziałają-
cych, moduły kryptograficzne, mianowicie elektroniczne 
moduły z wbudowanym oprogramowaniem sprzętowym 
do celów szyfrowania danych, układy scalone, mianowicie, 
silniki kodowane, bezprzewodowe adaptery komunikacyjne 
w zakresie częstotliwości radiowej, mianowicie, karty interfej-
sów sieciowych, oprogramowanie do kierowania kartami in-
terfejsu sieciowego w zakresie częstotliwości radiowej, opro-
gramowanie komputerowe do łączenia kart interfejsu siecio-
wego w zakresie częstotliwości radiowej w zakresie miejsco-
wych sieci komunikacyjnych, przejścia sieci radiowych skła-
dające się z komputerów, przełączników komputerowych 
i oprogramowania komputerowego w dziedzinie komunika-
cji głosowej oraz związanej z danymi, oprogramowanie kom-
puterowe do użytku w dziedzinie kontroli ruchu lotniczego, 
mianowicie do nadzoru, konserwacji, administracji, rozwią-
zywania problemów i konfigurowania odnośnie do oprogra-
mowania komputerowego do monitorowania wydajności 
systemów kontroli ruchu lotniczego, definicji mapowania, 
ładowania aktualizacji i wersji oprogramowania, kontroli do-
stępu, definicji użytkownika, przyporządkowania obwodów, 
edytowania sprzętu, odzyskiwania danych i raportów dia-
gnostycznych, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo i wsparcie biznesowe w obsłudze systemów i sieci 
telekomunikacyjnych na rzecz innych osób, i doradztwo 
i wsparcie biznesowe w dziedzinie zarządzania sieciami tele-
komunikacyjnymi, mianowicie, obsługa sieci telekomunika-
cyjnych i łączy komunikacyjnych oraz zarządzanie nimi 
na rzecz innych osób, 37 budownictwo, budownictwo por-
towe, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, in-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa 
samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, 
doradztwo techniczne dotyczące budowy stacjonarnych 
obiektów naziemnych, doradztwo i wsparcie techniczne 
w dziedzinie budowy, naprawy i konserwacji łodzi podwod-
nych i statków, doradztwo techniczne dotyczące instalacji, 
naprawy i konserwacji mobilnych i stacjonarnych obiektów 
naziemnych, satelitów i powiązanych systemów informacyj-
nych, mianowicie produktów do zabezpieczania informacji, 
łącznościowych, mikrofalowych i telemetrii i oprzyrządowa-
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nia, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie wykorzy-
stania sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, 
usługi w zakresie IT oraz uaktualnienia infrastruktury komuni-
kacyjnej, mianowicie, aktualizacja sprzętu komputerowego 
do systemów technologii informacyjnej i komunikacyjnych, 
usługi konserwacji systemów telekomunikacyjnych, miano-
wicie konserwacja sprzętu do komunikacji radiowej, telewi-
zyjnej i cyfrowej na rzecz innych osób, 38 informacja o tele-
komunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale 
komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, 
transmisja satelitarna, usługi przywoławcze [radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej], wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, doradztwo w dziedzinie łączno-
ści satelitarnej i łączności przez powiązane systemy komuni-
kacyjno-informacyjne, mianowicie łączność za pośrednic-
twem transmisji satelitarnej, produktów mikrofalowych i te-
lemetrii oraz oprzyrządowania, doradztwo i wsparcie w dzie-
dzinie bezpiecznej łączności i telemetrii, 42 doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, analizy systemów komputerowych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, tworzenie platform komputerowych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycz-
ne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, przechowywanie danych elektronicz-
nych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii tele-
komunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo i wsparcie 
techniczne w dziedzinie lotnictwa, doradztwo dotyczące 
technologii informacyjnej w dziedzinie łodzi podwodnych 
i statków, mobilnych i stacjonarnych obiektów naziemnych, 
satelitów i powiązanych systemów informacyjnych, miano-
wicie, bezpieczeństwo informacyjne, produkty do łączności, 
mikrofalowe i telemetria oraz oprzyrządowanie, projektowa-
nie systemów komputerowych do integracji oprogramowa-
nia, usług konserwacji i informacji o użytkownikach, syste-
mów wsparcia operacyjnego do integracji oprogramowania, 
usług konserwacji i planowania konserwacji i zaopatrzenia 

oraz usług wsparcia kontroli zaopatrzenia do satelitarnych 
sieci kontroli, systemów komunikacji w czasie rzeczywistym 
w obronie i systemów wywiadowczych do celów obronnych 
w czasie rzeczywistym, projektowanie systemów kompute-
rowych do wsparcia inżynieryjnego do startowania sateli-
tów, wdrożonych systemów komunikacyjnych i wdrożonych 
systemów wywiadowczych, doradztwo i wsparcie technicz-
ne w dziedzinie dostosowywania sprzętu komputerowego 
i produktów oprogramowania, doradztwo i wsparcie tech-
niczne w usługach zarządzania programami komputerowy-
mi, usługach zarządzania stronami komputerowymi i użyt-
kowaniu bezprzewodowych sieci komunikacyjnych innych 
osób i usług zarządzania łączami komunikacyjnych i zarzą-
dzaniu nimi, usługi wsparcia technicznego, mianowicie roz-
wiązywanie problemów w postaci diagnozowania i badania 
problemów ze sprzętem i oprogramowaniem komputero-
wym, hosting interaktywnej strony internetowej, która 
umożliwia użytkownikom wprowadzanie, dostęp, monitoro-
wanie i generowanie raportów z wywiadów strategicznych 
i taktycznych dotyczących sygnałów, usługi dotyczące it 
oraz migracji infrastruktury komunikacyjnej, usługi it i roz-
mieszczenia infrastruktury komunikacyjnej, usługi w zakresie 
pomocy technicznej, mianowicie migracji centrów danych, 
aplikacji serwerowych i baz danych, usługi migracji danych, 
zarządzanie usługami opartymi na bezpiecznej technologii 
informacyjnej (IT) na rzecz innych osób, mianowicie zarzą-
dzanie aplikacjami, zarządzanie usługami na rzecz przedsię-
biorstw, mianowicie zarządzanie aplikacjami, zarządzanie 
zapewnieniem informacji, mianowicie zarządzanie ograni-
czaniem dostępu do sieci, danych i informacji oraz zarządza-
nie skanowaniem i eliminowaniem nieautoryzowanych da-
nych i programów z plików i sieci oraz zarządzanie bezpie-
czeństwem cybernetycznym, mianowicie konserwacja 
oprogramowania komputerowego związanego z bezpie-
czeństwem komputerowym i zapobieganie zagrożeniom 
komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, konsulting techniczny 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, konsulting 
techniczny w dziedzinie technologii informacyjnej (IT), utrzy-
manie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usłu-
gi integracyjne w zakresie technologii informacyjnej (IT), 
wsparcie techniczne, mianowicie monitorowanie systemów 
sieciowych, usługi w zakresie technicznego monitorowania 
zdalnej sieci komputerowej i usługi w zakresie konserwacji 
oprogramowania, usługi komputerowe, mianowicie zdalne 
zarządzanie systemami technologii informacyjnej (IT) osób 
trzecich, planowanie, projektowanie systemów informa-
tycznych i zarządzanie nimi, usługi projektowe w dziedzi-
nie sprzętu i programów komputerowych, projektowanie 
sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi zapew-
niania informacji w celu ochrony poufności, integralności 
i dostępności systemów informacyjnych i krytycznych da-
nych biznesowych innych osób, mianowicie projektowanie, 
wdrażanie i obsługa bezpiecznych systemów komunikacyj-
nych i sieci informacyjnych, w celu ochrony poufności, inte-
gralności i dostępności systemów informacyjnych i krytycz-
nych danych biznesowych innych osób, usługi projektowa-
nia systemów telekomunikacyjnych, mianowicie projekto-
wanie sprzętu do łączności radiowej, telewizyjnej i cyfrowej 
na rzecz innych osób oraz projektowanie i integracja syste-
mów i sieci komputerowych na rzecz innych osób, mianowi-
cie projektowanie i integracja systemów telefonicznych, sys-
temów komunikacyjnych i systemów wyświetlania, usługi 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony systemów technologii 
informacyjnej, mianowicie doradztwo i wsparcie techniczne 
w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i wywiadowczych 
usług bezpieczeństwa w zakresie bezpiecznej i niezabezpie-
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czonej łączności głosowej, przesyłania danych i wideo, auto-
ryzacji użytkowników, rozpoznawania i szyfrowania wiado-
mości, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
usługi w zakresie ochrony.

(210) 505762 (220) 2019 10 17
(731) POGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKATE CLUB 42 ŁÓDŹ

(531) 26.05.09, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy spor-
towe z kapturem, bluzy z kapturem, dolne części ubrań 
[odzież], koszulki bez rękawów, koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, 
odzież sportowa, czapki [nakrycia głowy], 28 artykuły spor-
towe, deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], 41 organi-
zowanie i prowadzenie zawodów, kształcenie praktyczne  
[pokazy], nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizo-
wanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i przeprowadza-
nie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie kur-
sów instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych,  
organizowanie warsztatów, pokazy [do celów szkolenio-
wych], prowadzenie kursów instruktażowych, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, ob-
sługa obiektów sportowych, organizacja imprez sportowych,  
organizacja turniejów sportowych, organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do rekreacji sportowej, usługi w zakresie udo-
stępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, wynajem sprzętu do użytku na imprezach 
sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów spor-
towych, wypożyczanie deskorolek, obozy rekreacyjne, obo-
zy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych.

(210) 507603 (220) 2019 12 04
(731) MAJEWSKI ANDRZEJ WITOLD, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.03.02, 16.03.17
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, medyczne, 16 produkty z papieru: materiały 
fotograficzne: albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
reprodukcje fotograficzne, papierowe materiały informacyj-
ne, promocyjne i reklamowe, opakowania kartonowe, po-
jemniki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, 
artykuły biurowe z papieru, artykuły piśmiennicze z papieru 
bądź do celów reklamowych, chusteczki papierowe, druki, 
etykiety, folia do celów reklamowych, flamastry reklamowe, 
ręczniki papierowe, kalendarze, książki, broszury, komiksy, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne z papieru 
bądź do celów reklamowych, mazaki reklamowe, nalepki, ze-
szyty, notatniki, okładki, organizery, reklamowe, papier i kar-
ton, piórniki do celów reklamowych, pojemniki papierowe 
zawarte w tej klasie, ręczniki papierowe tablice reklamowe 
zawarte w tej klasie, taśma klejąca z papieru bądź do celów 
reklamowych, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych 
do celów reklamowych, ulotki, ulotki farmaceutyczne, ulot-
ki reklamowe, zakładki papierowe bądź reklamowe zawar-
te w tej klasie, zestawy piśmienne do celów reklamowych, 
25 produkty odzieżowe: koszulki, bluzy oraz pozostałe części 
garderoby zawarte w tej klasie, odzież zawarta w tej klasie, 
buty, części odzieży zawarte w tej klasie, 29 nabiał i substy-
tuty nabiału, napoje mleczne, jogurty, batony, serki, burgery, 
chipsy, mleko, desery, drzemy, frytki, galarety, zupy, kefir, mar-
garyna, masło, maślanka, napoje, drzemy, powidła, orzechy, 
rodzynki, owoce, paluszki, sery, 30 wyroby cukiernicze, cze-
kolada, desery, batony, produkty zbożowe i słodycze zawarte 
w tej klasie, 32 napoje, soki, wody zawarte w tej klasie.

(210) 508884 (220) 2020 01 09
(731) ŻUCHOWICZ PAWEŁ SOFTBASE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SOFTBASE
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, 
zamków i kas pancernych, instalowanie, konserwacja i napra-
wa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, a miano-
wicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń 
komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, analiza i diagnostyka komputerów, bada-
nia, rozwój i wdrażanie w zakresie komputerów i systemów 
komputerowych, usługi w zakresie zarządzania projektami 
komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie 
wodne, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi 
w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamię-
ci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji 
danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, 
monitorowanie systemów komputerowych za pośrednic-
twem zdalnego dostępu, usługi naukowe i technologiczne, 
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
usługi projektowania oraz doradztwo, konsultacje i informacje 
w zakresie wymienionych usług, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi inżynieryjne.

(210) 512094 (220) 2020 03 30
(731) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Trening Przyrostu Kompetencji

(531) 17.01.03, 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydak-
tycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-
twarzania dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wi-
zerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi 
zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia 
towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub na-
ukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania 
raportów na polu naukowym i technologicznym (w tym 
doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze.

(210) 512097 (220) 2020 03 30
(731) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tuba w Ślizgawce

(531) 26.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9  urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie 
wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, usługi zgrupo-
wania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru 
i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców 
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów 
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo 
technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze.

(210) 512962 (220) 2020 04 29
(731) STASIAK SZYMON, Łódź
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 02.03.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 05.05.99, 26.01.01, 
26.01.14

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

(210) 515009 (220) 2020 06 22
(731) KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jesteś BOSS/KA

(531) 26.11.02, 26.11.09, 26.11.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13, 
09.09.05

(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie warsztatów, prze-
kazywanie know-how, organizacja i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych 
z udziałem osób, doradztwo zawodowe, doradztwo perso-
nalne (coaching).

(210) 515348 (220) 2020 06 29
(731) DĘBOWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA KRYZYSOWA
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(531) 24.01.13, 24.17.25, 20.01.03, 01.15.05, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, mediacje.

(210) 515451 (220) 2020 07 01
(731) HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) HSK UV CARE
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia 
do oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, ste-
rylizatory do celów medycznych, sterylizatory do użytku 
laboratoryjnego, lampy bakteriobójcze i wirusobójcze, lam-
py ultrafioletowe, nie do celów medycznych, 37 montaż  
(instalacja) i konserwacja urządzeń do dezynfekcji i steryliza-
cji, montaż (instalacja) i konserwacja lamp ultrafioletowych, 
nie do celów medycznych, usługi dezynfekcji, 42 doradztwo, 
projektowanie i opracowywanie systemów do dezynfekcji, 
sterylizacji i oczyszczania powietrza, projektowanie i opraco-
wywanie lamp ultrafioletowych, nie do celów medycznych, 
badania w dziedzinie promieniowania ultrafioletowego, ba-
dania w dziedzinie elektroniki.

(210) 515546 (220) 2020 07 03
(731) K2 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłoda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi w zakresie: prowadzenia agencji po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany mieszkań, 
lokali użytkowych i nieruchomości, wynajmowanie mieszkań 
i nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany mieszkań, 
lokali użytkowych i nieruchomości, wyceny nieruchomości, 
doradztwa finansowego w zakresie obrotu nieruchomo-
ściami, oszacowywania wartości nieruchomości do celów 
fiskalnych, udzielania kredytów na cele dzierżawne, usłu-
gi ubezpieczeniowe, doradztwo i informacje w sprawach 
ubezpieczeń, 37 usługi ogólno-budowlane, wykonywanie 
robót budowlanych wykończeniowych, instalacyjnych, re-
montowych, usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, 
usługi czyszczenia budynków i obiektów przemysłowych 
od wewnątrz i od zewnątrz, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie działalności pomocniczej związanej z utrzyma-
niem porządku w budynkach, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń budowlanych, nadzór budowlany, 42 doradztwo 
techniczne (konsulting) w zakresie inwestycji budowlanych 
i mieszkaniowych, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie 
budynków i wnętrz, techniczne doradztwo budowlane, de-
koracja wnętrz, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu.

(210) 515549 (220) 2020 07 03
(731) K2 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) K2 NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi w zakresie: prowadzenia agencji po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany mieszkań, 
lokali użytkowych i nieruchomości, wynajmowanie mieszkań 
i nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany mieszkań, 
lokali użytkowych i nieruchomości, wyceny nieruchomości, 
doradztwa finansowego w zakresie obrotu nieruchomo-
ściami, oszacowywania wartości nieruchomości do celów 
fiskalnych, udzielania kredytów na cele dzierżawne, usłu-
gi ubezpieczeniowe, doradztwo i informacje w sprawach 
ubezpieczeń, 37 usługi ogólno-budowlane, wykonywanie 
robót budowlanych wykończeniowych, instalacyjnych, re-
montowych, usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, 
usługi czyszczenia budynków i obiektów przemysłowych 
od wewnątrz i od zewnątrz, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie działalności pomocniczej związanej z utrzyma-
niem porządku w budynkach, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń budowlanych, nadzór budowlany, 42 doradztwo 
techniczne (konsulting) w zakresie inwestycji budowlanych 
i mieszkaniowych, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie 
budynków i wnętrz, techniczne doradztwo budowlane, de-
koracja wnętrz, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu.

(210) 515701 (220) 2020 07 07
(731) FEDERACJA GROMDA F.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pionki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROMDA FIGHT CLUB

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 38 transmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, transmisje audycji telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie 
informacji drogą telewizyjną, nadawanie informacji za po-
średnictwem telewizji, emisja programów telewizyjnych 
i radiowych, 41 przygotowywanie programów radiowych 
i telewizyjnych, redagowanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], prezentacja filmów, produkcja filmów szkole-
niowych, pokazy filmów wideo, pisanie scenariuszy, kur-
sy boksu, organizowanie meczów bokserskich, rozrywka 
w postaci zawodów bokserskich, organizowanie, przygo-
towywanie i prowadzenie walk bokserskich, udzielanie 
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informacji na temat wyników meczów bokserskich, orga-
nizowanie obozów sportowych, sędziowanie sportowe, 
przygotowywanie imprez sportowych, szkolenia zawod-
ników sportowych, organizowanie turniejów sportowych, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie szko-
leń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, pro-
wadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie szkół sztuk 
walki, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, usługi wyrównywania szans [handicap] podczas 
imprez sportowych, usługi programów informacyjnych dla 
radia i telewizji, organizowanie rozrywki wizualnej, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi szkoleniowe w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie 
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję fizyczną, szkolenia w za-
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, informacje 
na temat sportu.

(210) 515703 (220) 2020 07 07
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA BOTANIC RETINOL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów ko-
smetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki ko-
smetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów 
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów ko-
smetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryj-
nych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki 
i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosme-
tycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetycz-
ne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i prepa-
raty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki 
upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji wło-
sów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi.

(210) 515739 (220) 2020 07 08
(731) FAJFEREK JANUSZ Z.P.H.U. FEBA, Pisarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feba

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 25 bielizna osobista, w tym stroje kąpielowe  
jedno- i dwuczęściowe damskie i dziewczęce oraz kąpielów-
ki męskie i chłopięce.

(210) 515991 (220) 2020 07 13
(731) HELIŃSKI DAWID, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) P PERUN

(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery.

(210) 516570 (220) 2020 07 30
(731) KOSTUCH MIKOŁAJ ŹRÓDŁO RADUNI, Stężyca
(540) (znak słowny)
(540) Źródło Raduni
(510), (511) 43 udostępnianie miejsc noclegowych w ho-
telach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji fast-food, usługi barów i re-
stauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w któ-
rych mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi 
restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, usługi mobilnych restauracji, 
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwa-
terowania w hotelach.

(210) 516583 (220) 2020 07 30
(731) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Farby KABE supreme.

(531) 26.04.02, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejące do styropianu i wełny 
mineralnej, 2 farby wewnętrzne, farby elewacyjne, 17 syste-
my ociepleń budynków oparte na styropianie lub wełnie mi-
neralnej, masy uszczelniające, uszczelniacze poliuretanowe, 
pianki montażowe, taśmy uszczelniające z gumy, tworzyw 
sztucznych z siatką z tworzyw sztucznych, 19 masy szpa-
chlowe, masy klejowo - szpachlowe, zaprawy budowlane, 
płyty styropianowe, siatki z włókna szklanego, tynki ochron-
no - dekoracyjne, tynki mineralne.
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(210) 516584 (220) 2020 07 29
(731) BEAUTY BRANDS CONCEPT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lesznowola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVELINE COSMETICS

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, kremy 
do redukcji cellulitu, środki złuszczające skórę, preparaty 
do sztucznego opalania, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, balsamy po opalaniu, lakier do paznokci do celów ko-
smetycznych, olejki do opalania, balsamy do redukcji cellu-
litu, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 
środki nawilżające po opalaniu, środki do usuwania maki-
jażu, preparaty do włosów, odżywki utwardzające do pa-
znokci [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, żele po opala-
niu [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki] inne niż 
do celów medycznych, mydła do pielęgnacji ciała, środki 
do pielęgnacji włosów, kosmetyki do włosów, kosmetyczne 
środki nawilżające, olejek do skórek wokół paznokci, kremy 
do opalania skóry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kre-
my do mycia, zmywacze do paznokci, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toale-
towe], kosmetyki, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny 
do mycia, chusteczki nasączone preparatem do oczyszcza-
nia skóry, olejki po opalaniu [kosmetyki], preparaty odży-
wiające skórę, preparaty do pielęgnacji paznokci, emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, odżywki do włosów, 
preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty 
do pielęgnacji skóry, mydła, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
żele do opalania, emalie do paznokci, nielecznicze mydła 
toaletowe, kremy złuszczające, kremy wybielające do skó-
ry, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, szam-
pon do włosów, środki do nawilżania włosów, kosmetyki 
do makijażu, 5 kremy farmaceutyczne, balsamy do celów 
farmaceutycznych, balsamy zawierające substancje lecz-
nicze, woda morska do kąpieli leczniczych, kremy do trą-
dziku [preparaty farmaceutyczne], produkty i preparaty 
farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, kremy 
lecznicze do ochrony skóry, terapeutyczne lecznicze pre-
paraty do kąpieli, preparaty do leczenia trądziku, preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów medycznych, mydła dezyn-
fekujące, toniki do skóry [lecznicze], farmaceutyczne pły-
ny do skóry, lecznicze balsamy, lecznicze kremy do skóry, 
mydła lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, lecznicze pe-
elingi do twarzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina 
do leczenia chorób skóry, środki do higieny intymnej dla 
kobiet, balsamy przeciwbólowe, lecznicze balsamy do ust, 
mydła antybakteryjne, antyseptyczne preparaty do mycia, 
preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spo-
wodowanej ciążą, peelingi [preparaty] do użytku medycz-
nego, lecznicze balsamy do stóp, kapsułki odchudzające, 
tabletki wspomagające odchudzanie, przeciwutleniające 
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, 21 gąbki kosmetyczne, ko-
smetyczne puderniczki [kompakty], pędzle kosmetyczne, 
przybory kosmetyczne i toaletowe, szpatułki kosmetycz-
ne, gąbki toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
zestawy szczotek toaletowych, aplikatory do kosmetyków, 

dozowniki do kosmetyków, futerały dopasowane do przy-
borów kosmetycznych, kosmetyczki z zawartością, pojem-
niki na kosmetyki, waciki do peelingu twarzy, nieelektrycz-
ne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makija-
żu, aplikatory do makijażu, grzebyki do rzęs, szczoteczki 
do rzęs, separatory piankowe do palców stóp do użytku 
podczas pedicure.

(210) 516635 (220) 2020 07 31
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERNOVA

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 2 farby w postaci elastycznych powłok do fa-
sad, farby wewnętrzne, farby zewnętrzne, 19 beton, bu-
dowlane elementy z betonu, cement gotowy do użycia 
do celów budowlanych, cementowe pokrycia ochronne, 
niemetalowe elementy budowlane prefabrykowane, ele-
menty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy 
budowlane z imitacji drewna, fugi, gips [materiał budow-
lany], gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, go-
towa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane, 
kruszywo, materiały budowlane niemetalowe, materiały 
budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie 
wapna, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalo-
we, materiały cementujące, materiały podłogowe nieme-
talowe, mieszanka zaprawy murarskiej, mieszanki cemen-
towe, mieszanki do obrzutek tynkowych do celów kon-
strukcyjnych, minerały do użytku w budownictwie, nie-
metalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, 
niemetalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwa-
łe materiały budowlane, niemetalowe ogniotrwałe po-
włoki cementowe, okładzina tynkowa, okładziny tynkowe, 
panele betonowe, piasek budowlany, piasek do użytku 
w budownictwie, podłogi betonowe, powłoki bitumiczne 
do użytku w budownictwie, preparaty cementujące, tynk, 
tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany z koloro-
wej sztucznej żywicy.

(210) 517081 (220) 2020 08 12
(731) NITECKI PIOTR CENTRUM EDUKACYJNE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Genius

(531) 27.05.01, 13.01.17, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji.

(210) 517341 (220) 2020 08 20
(731) GRAND TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRAND

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 osłony głowy, buty [obuwie ochronne], buty 
ochronne stosowane w przemyśle [do ochrony przed wy-
padkami lub urazami], izolowana odzież ochronna zabezpie-
czająca przed wypadkami lub urazami, jednorazowe ręka-
wiczki do użytku laboratoryjnego, kombinezony ochronne 
[przeciw wypadkom lub urazom], maski ochronne przed 
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, ma-
ski ochronne, obuwie ochronne, obuwie ochronne chronią-
ce przed wypadkami lub urazami, ochronne buty robocze, 
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub 
urazami], ochronne nakrycia głowy, ochronne obuwie ro-
bocze, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież odblaskowa 
do zapobiegania wypadkom, rękawice do celów przemysło-
wych do ochrony przed urazami, rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, rękawice do ochrony przed wypad-
kami, rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromienio-
waniem i ogniem, ubrania ochronne przeciwko urazom, za-
bezpieczające nakrycia głowy.

(210) 517344 (220) 2020 08 20
(731) ENZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENZIM

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku 
przemysłowego, detergenty do użytku przemysłowego sto-
sowane w procesach produkcyjnych, produkty chemiczne 
do celów przemysłowych, środki odtłuszczające [nie do ce-
lów gospodarstwa domowego], środki chemiczne odtłusz-
czające do stosowania w przemysłowych procesach pro-
dukcyjnych, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] 
do celów przemysłowych, środki impregnujące do betonu, 
emulgatory, emulgatory chemiczne, substancje powierzch-
niowo czynne, substancje żrące do celów przemysłowych, 
chemiczne środki czyszczące do kominów, chemiczne środ-
ki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 
preparaty czyszczące na bazie rozpuszczalników do usuwa-
nia tłuszczu podczas procesów wytwarzania, środki grzybo-
bójcze [dodatki chemiczne do -], polimery do użytku przy 
produkcji wykończeń podłogowych, polimery do użytku 
przy produkcji uszczelnień podłogowych, powłoki do re-
nowacji pokryć podłóg [inne niż farby lub oleje], środki 
do szorowania podczas procesów produkcyjnych, 3 prepa-
raty myjące, preparaty myjące do pojazdów, preparaty my-
jące do użytku osobistego, preparaty wybielające, preparaty 
wybielające do użytku domowego, preparaty wybielające 
i inne substancje do użytku w praniu, preparaty wybielające 
[odbarwiacze] do celów domowych, preparaty czyszczące 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, chusteczki zawierające 

preparaty czyszczące, preparaty czyszczące do dywanów, 
preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczą-
ce do piekarników, preparaty czyszczące do stosowania 
na płytkach, preparaty czyszczące do samochodów, pre-
paraty czyszczące do skóry [materiału], preparaty czyszczą-
ce do użytku osobistego, preparaty czyszczące w postaci 
pianek, mydła, kostki mydła do mycia ciała, kostki mydła 
do czyszczenia do użytku domowego, mydła do czyszcze-
nia przedmiotów wykonanych ze skóry, mydła do pielęgna-
cji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do użytku domowego, mydła do użytku osobiste-
go, mydła granulowane, mydła i żele, mydła kosmetycz-
ne, odplamiacz, środki odświeżające powietrze [zapacho-
we], płyny do szorowania, proszek do szorowania, proszki 
do szorowania, roztwory do szorowania, środki do usuwa-
nia wosku z podłóg [preparaty do szorowania], substancje 
do szorowania, uniwersalny proszek do szorowania, środki 
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki nadające 
połysk do czyszczenia okien, detergenty do zmywania na-
czyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, de-
tergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do my-
cia naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania 
naczyń, środki do płukania do zmywarek do naczyń, środki 
do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmy-
warek naczyń, 5 preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty 
do dezynfekcji paznokci, detergenty bakteriobójcze, prepa-
raty bakteriobójcze [inne niż mydło], środki bakteriobójcze, 
preparaty grzybobójcze, środki grzybobójcze.

(210) 517963 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowny)
(540) FAMILIJNA Piekarnia z Doliny Baryczy
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie 
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, 
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdroż-
dżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnko-
wy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o ni-
skiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, 
chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożo-
wy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb 
z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta 
[słodkie lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, cia-
steczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto 
w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia 
ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mie-
szanki do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto 
mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, 
ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje 
z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (da-
nie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie 
(danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby 
cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mie-
szanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, 
mieszanki do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście, 
mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na ba-
zie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, nale-
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śniki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, 
paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościo-
we z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb 
w postaci cienkich płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rur-
ki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, 
sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], 
spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, tor-
ty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cu-
kiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości 
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-
nicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukier-
nicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze 
wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas 
chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
robami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekoro-
wanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), restauracje samoob-
sługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 517969 (220) 2020 09 07
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Czeszycka

(540) (znak słowny)
(540) Grupa Familijna
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla 
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, 
brownie [ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki 
wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb 
bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb 
czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb  
o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb sło-
dowy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wie-
lozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, 
chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, 
ciasta [słodkie lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, 
ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, 
ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pie-
czenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto francu-
skie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto 
na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, 
croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne sło-
dziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, de-
koracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe de-
sery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery 
(danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie 
(danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby 
cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mie-
szanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, 
mieszanki do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście, 
mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające 

lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na ba-
zie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, nale-
śniki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, 
paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościo-
we z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb 
w postaci cienkich płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rur-
ki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, 
sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], 
spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, tor-
ty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cu-
kiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości 
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-
nicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukier-
nicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze 
wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas 
chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35  usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
robami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekoro-
wanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), restauracje samoob-
sługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 517982 (220) 2020 09 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPREZENTACJA TVP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 26.11.03, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
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do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, 
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie,fotografie [wydrukowane], podpisane 
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini 
albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, 
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samo-
przylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania foto-
grafii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja 
[reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowa-
nie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie in-
formacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informa-
cji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 

seriali, realizacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncer-
tów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarzą-
dzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycz-
nych prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów 
śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty mu-
zyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka 
w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji bi-
letów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi 
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowa-
dzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projekto-
wanie graficzne.

(210) 518063 (220) 2020 09 07
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPERNIK TORUŃ SZTUKA TORUŃSKIEGO 

PIERNIKARSTWA Katarzynki Oryginalna receptura 
od 1763 ROKU

(531) 29.01.14, 02.01.04, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.24, 08.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki nadzie-
wane.

(210) 518064 (220) 2020 09 07
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPERNIK TORUŃ SZTUKA TORUŃSKIEGO 

PIERNIKARSTWA Katarzynki Oryginalna receptura 
od 1763 ROKU

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.24, 
08.01.12, 26.11.01

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki w cze-
koladzie, pierniki nadziewane.
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(210) 518091 (220) 2020 09 08
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW  

I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ - ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drogownictwo

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 41 wydawanie czasopism, publikowanie cza-
sopism elektronicznie, publikowanie czasopism interneto-
wych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w internecie.

(210) 518093 (220) 2020 09 08
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW  

I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ - ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY URBAN AND 

REGIONAL TRANSPORT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 wydawanie czasopism, publikowanie cza-
sopism elektronicznie, publikowanie czasopism interneto-
wych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w internecie.

(210) 518096 (220) 2020 09 08
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW  

I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ - ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przegląd komunikacyjny SITK miesięcznik naukowo-

techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników 
komunikacji RP

(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 wydawanie czasopism, publikowanie cza-
sopism elektronicznie, publikowanie czasopism interneto-
wych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w internecie.

(210) 518131 (220) 2020 09 10
(731) PYDYŚ EWA, PYDYŚ TOMASZ ETP SPÓŁKA CYWILNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Little Barrel

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej on-line arty-
kułów spożywczych i alkoholi, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej artykułów spożywczych i alkoholi, usługi w zakre-
sie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, winiarnie, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi caterin-
gu zewnętrznego, organizacja przyjęć w restauracjach w za-
kresie żywności i napojów, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, restauracje oferujące dania na wy-
nos, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne.

(210) 518239 (220) 2020 09 14
(731) KRAWCZYK JOLANTA OXY BED, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O2 OxyBed

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów 
medycznych.

(210) 518267 (220) 2020 09 11
(731) FLIS KATARZYNA, Żółwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Le Coeur

(531) 05.05.19, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.
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(210) 518290 (220) 2020 10 07
(731) KOPP+HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPP&HAGEN

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, tworzenie tek-
stów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficzne-
go do celów reklamowych, usługi marketingowe, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, usługi komunikacji korporacyj-
nej, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, 42 wzornictwo przemysłowe, projektowa-
nie opakowań, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, usługi graficzne, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, projektowanie wizytówek, projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 518330 (220) 2020 09 15
(731) ROMAX PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 7 maszyny, w tym urządzenia dźwigowe, me-
chanizmy napędzane silnikami elektrycznymi, mechanizmy 
hydrauliczne, pneumatyczne, chwytaki, sprężyny, mechani-
zmy jezdne, 8 podnośniki, w tym dźwigniki sterowane ręcz-
nie, 12 pojazdy, wózki transportowe, wózki widłowe, wózki 
towarowe i bagażowe, części i akcesoria do pojazdów i wóz-
ków, 35 sprzedaż: artykułów przemysłowych, w tym pojaz-
dów, części i akcesoriów do pojazdów, artykułów spożyw-
czych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, do-
radztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, prowadzenie agencji importowo - exporto-
wej, reprezentowanie interesów osób trzecich w prowadzo-
nej działalności gospodarczej w tym podmiotów zagranicz-
nych, zarządzanie holdingami, usługi biurowe i księgowe, 
badanie opinii publicznej, pozyskiwanie informacji do baz 
danych zarządzanie bazami danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, pośrednictwo w sprzedaży powierzchni 
na cele reklamowe, 37 wznoszenie obiektów wszelkiego 
typu i ich całkowite wykańczanie, usługi nadzoru budow-
lanego, sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi develo-
perskie, usługi stacji benzynowych, mycie pojazdów, serwis 
maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych, 39 transport 
towarów, przewóz osób, usługi biur podróży, magazynowa-
nie towarów, wynajem miejsc parkingowych, wynajem po-
jazdów.

(210) 518334 (220) 2020 09 15
(731) ROMAX PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R romax

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny, w tym urządzenia dźwigowe, me-
chanizmy napędzane silnikami elektrycznymi, mechanizmy 
hydrauliczne, pneumatyczne, chwytaki, sprężyny, mechani-
zmy jezdne, 8 podnośniki, w tym dźwigniki sterowane ręcz-
nie, 12 pojazdy, wózki transportowe, wózki widłowe, wózki 
towarowe i bagażowe, części i akcesoria do pojazdów i wóz-
ków, 35 sprzedaż: artykułów przemysłowych, w tym pojaz-
dów, części i akcesoriów do pojazdów, artykułów spożyw-
czych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, do-
radztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, prowadzenie agencji importowo - exporto-
wej, reprezentowanie interesów osób trzecich w prowadzo-
nej działalności gospodarczej w tym podmiotów zagranicz-
nych, zarządzanie holdingami, usługi biurowe i księgowe, 
badanie opinii publicznej, pozyskiwanie informacji do baz 
danych zarządzanie bazami danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, pośrednictwo w sprzedaży powierzchni 
na cele reklamowe, 37 wznoszenie obiektów wszelkiego 
typu i ich całkowite wykańczanie, usługi nadzoru budow-
lanego, sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi develo-
perskie, usługi stacji benzynowych, mycie pojazdów, serwis 
maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych, 39 transport 
towarów, przewóz osób, usługi biur podróży, magazynowa-
nie towarów, wynajem miejsc parkingowych, wynajem po-
jazdów.

(210) 518357 (220) 2020 09 16
(731) JM INNOVATIVE COSMETICS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) YONELLE HYALURONIC ACID FORTE
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspoma-
gające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy 
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne do celów ko-
smetycznych, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, 
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szam-
pony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty ko-
smetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki 
do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki 
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające prepara-
ty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosme-
tyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku 
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[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki 
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczysz-
czające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, 
żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, ma-
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, masecz-
ki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, 
maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, 
kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy 
do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, 
produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych 
kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry 
alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry 
z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, 
skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowy-
mi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze 
dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli 
do celów medycznych, preparaty lecznicze do kąpieli, kremy 
lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku 
medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet, lecz-
nicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do ce-
lów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, 
komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w za-
kresie pielęgnacji skóry.

(210) 518419 (220) 2020 09 18
(731) DAKOWICZ WIOLETTA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Soundy
(510), (511) 9 nauszniki do słuchawek, futerały na słuchawki, 
pokrowce na słuchawki telefoniczne, papierowe pokrowce 
na słuchawki telefoniczne, słuchawki, słuchawki bezprzewo-
dowe, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, słuchawki 
do aparatów telefonicznych, słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchaw-
ki dokanałowe, słuchawki [douszne], słuchawki douszne, 
słuchawki douszne do telefonów komórkowych, słuchawki 
muzyczne, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji 
dźwięku, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefoniczne, 
słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki z reduk-
cją hałasu, słuchawki [zakładane na głowę].

(210) 518482 (220) 2020 09 21
(731) ALSEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kakto.pl rtv/agd

(531) 26.01.03, 26.04.10, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi reklamowe, 
prezentacje towarów i usług, organizacja oraz przeprowa-
dzanie wystaw i targów handlowych, zarządzanie i obsługa 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, oferowanie i wy-

najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów reklamy, usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, 
usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
usługi w zakresie rachunkowości, księgowości oraz audytu, 
usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
doradztwo, konsultacje, zarządzanie dotyczące działalno-
ści gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne 
na rzecz osobistości sportowych, doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, marketing in-
ternetowy, reklama biznesowych stron internetowych, opty-
malizacja stron internetowych, organizacja subskrypcji usług 
internetowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pomocą 
sklepów internetowych laptopów, tabletów, komputerów, 
monitorów, skanerów, projektorów, konsoli dla graczy, foteli 
dla graczy, telewizorów i radiów domowych i samochodo-
wych, akcesoriów do telewizorów, radiów domowych i sa-
mochodowych, sprzedaż telefonów i akcesoriów do telefo-
nów, krótkofalówek, radiów CB, nawigacji GPS, sprzętu foto-
graficznego i akcesoriów fotograficznych, oprogramowania 
komputerowego, akcesoriów do laptopów, komputerów 
i tabletów, notatników elektronicznych, sprzętu biurowego, 
czytników e-booków, artykułów gospodarstwa domowego 
do zabudowy domowej i wolnostojących, sprzedaż przed-
miotów wyposażenia mieszkań, łazienek i kuchni, sprzętów 
do ogrodu, sprzętu do uprawiania sportu i fitness, przybo-
rów kosmetycznych i przyborów do pielęgnacji urody, zaba-
wek, książek i gier dla dzieci, sprzedaż chemii gospodarczej, 
sprzedaż kosmetyków dla ludzi.

(210) 518484 (220) 2020 09 21
(731) ALSEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) kakto.pl
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi reklamowe, 
prezentacje towarów i usług, organizacja oraz przeprowa-
dzanie wystaw i targów handlowych, zarządzanie i obsługa 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów reklamy, usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, 
usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
usługi w zakresie rachunkowości, księgowości oraz audytu, 
usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
doradztwo, konsultacje, zarządzanie dotyczące działalno-
ści gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne 
na rzecz osobistości sportowych, doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, marketing in-
ternetowy, reklama biznesowych stron internetowych, opty-
malizacja stron internetowych, organizacja subskrypcji usług 
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internetowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pomocą 
sklepów internetowych laptopów, tabletów, komputerów, 
monitorów, skanerów, projektorów, konsoli dla graczy, foteli 
dla graczy, telewizorów i radiów domowych i samochodo-
wych, akcesoriów do telewizorów, radiów domowych i sa-
mochodowych, sprzedaż telefonów i akcesoriów do telefo-
nów, krótkofalówek, radiów CB, nawigacji GPS, sprzętu foto-
graficznego i akcesoriów fotograficznych, oprogramowania 
komputerowego, akcesoriów do laptopów, komputerów 
i tabletów, notatników elektronicznych, sprzętu biurowego, 
czytników e-booków, artykułów gospodarstwa domowego 
do zabudowy domowej i wolnostojących, sprzedaż przed-
miotów wyposażenia mieszkań, łazienek i kuchni, sprzętów 
do ogrodu, sprzętu do uprawiania sportu i fitness, przybo-
rów kosmetycznych i przyborów do pielęgnacji urody, zaba-
wek, książek i gier dla dzieci, sprzedaż chemii gospodarczej, 
sprzedaż kosmetyków dla ludzi.

(210) 518485 (220) 2020 09 21
(731) ALSEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zadowolenie.pl

(531) 18.01.19, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi reklamowe, 
prezentacje towarów i usług, organizacja oraz przeprowa-
dzanie wystaw i targów handlowych, zarządzanie i obsługa 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów reklamy, usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, 
usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
usługi w zakresie rachunkowości, księgowości oraz audytu, 
usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
doradztwo, konsultacje, zarządzanie dotyczące działalno-
ści gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne 
na rzecz osobistości sportowych, doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, marketing in-
ternetowy, reklama biznesowych stron internetowych, opty-
malizacja stron internetowych, organizacja subskrypcji usług 
internetowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pomocą 
sklepów internetowych laptopów, tabletów, komputerów, 
monitorów, skanerów, projektorów, konsoli dla graczy, foteli 
dla graczy, telewizorów i radiów domowych i samochodo-
wych, akcesoriów do telewizorów, radiów domowych i sa-
mochodowych, sprzedaż telefonów i akcesoriów do telefo-
nów, krótkofalówek, radiów CB, nawigacji GPS, sprzętu foto-
graficznego i akcesoriów fotograficznych, oprogramowania 
komputerowego, akcesoriów do laptopów, komputerów 
i tabletów, notatników elektronicznych, sprzętu biurowego, 
czytników e-booków, artykułów gospodarstwa domowego 
do zabudowy domowej i wolnostojących, sprzedaż przed-

miotów wyposażenia mieszkań, łazienek i kuchni, sprzętów 
do ogrodu, sprzętu do uprawiania sportu i fitness, przybo-
rów kosmetycznych i przyborów do pielęgnacji urody, zaba-
wek, książek i gier dla dzieci, sprzedaż chemii gospodarczej, 
sprzedaż kosmetyków dla ludzi.

(210) 518674 (220) 2020 09 22
(731) HAMZA ALEKSANDRA BROOKLYN, Włodzimierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALL Snuggles

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 24 ścienne tekstylne materiały wykończenio-
we, materiały dekoracyjne naklejane na ścianę wyposażone 
na spodniej stronie w błonę klejową, materiały dekoracyjne 
zawierające nadruki w postaci wizerunków przedmiotów 
żywej lub martwej natury o miękkiej i przytulnej w dotyku 
fakturze zewnętrznej.

(210) 518683 (220) 2020 09 23
(731) Herbal Nature s.r.o., Czeski Cieszyn, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECONATURIS Z MIŁOŚCI DO NATURY

(531) 02.09.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.03.02, 27.03.11, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 3 aromatyczne olejki eteryczne, balsamy 
i mleczka nawilżające, kosmetyczne masła do ciała, kosme-
tyczne preparaty do higieny intymnej, kosmetyki, kosme-
tyki do pielęgnacji ciała z dodatkiem oleju konopnego, 
kosmetyki do pielęgnacji twarzy z dodatkiem oleju konop-
nego, kosmetyki do pielęgnacji włosów z dodatkiem oleju 
konopnego, kosmetyki zawierające wyciągi z konopi, kre-
my kosmetyczne do ciała, dłoni i twarzy, maseczki kosme-
tyczne, mydła, naturalne olejki eteryczne, niemedyczne 
preparaty do płukania ust, odżywki do włosów, oleje i olej-
ki kosmetyczne, oleje z konopi do celów kosmetycznych, 
olejki eteryczne, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne 
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospo-
darstwie domowym, olejki eteryczne na kojenie nerwów, 
olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, płyny 
do kąpieli, pomadki do ust, produkty do pielęgnacji ciała, 
produkty toaletowe, roślinne olejki eteryczne, sole do ką-
pieli, szampony, środki do nawilżania skóry, toniki i płyny 
kosmetyczne do skóry, wyciągi z konopi do celów kosme-
tycznych, żele do kąpieli, żele i oleje do masażu, 5 diete-
tyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetycz-
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ne do użytku medycznego, ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, herbata lecznicza, kapsułki zawierające olej konopny, 
kremy lecznicze, lecznicze wyciągi ziołowe do celów me-
dycznych, maści lecznicze, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, oleje i olejki o działaniu leczniczym, oleje 
i olejki z konopi do celów medycznych, preparaty stosowa-
ne jako dodatki do żywności dla ludzi [leczniczej, produkty 
lecznicze, produkty lecznicze zawierające wyciągi z konopi, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety dla ludzi zawierające olej z konopi, 
suplementy diety dla ludzi zawierające wyciągi z konopi, 
suplementy diety zawierające olej konopny, wyciągi z ko-
nopi do celów medycznych, wyciągi z roślin leczniczych, 
wyciągi z ziół, wyciągi z ziół leczniczych, zioła lecznicze, 
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, ziołowe do-
datki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, 30 batony, cukierki, 
czekolada, desery, guma do żucia, herbata, lizaki, przypra-
wy i dodatki smakowe, słodycze zawierające wyciąg z ko-
nopi, wyroby cukiernicze, 35 agencje importowo - ekspor-
towe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zawartości i postaci do-
kumentacji rejestracyjnej dla produktów farmaceutycznych 
i podobnych, a także jej opracowywanie, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
reklama, usługi marketingowe, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży w pla-
cówkach handlu detalicznego i hurtowego oraz w skle-
pach internetowych w zakresie obejmującym: batony, cu-
kierki, czekolady, desery, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medyczne-
go, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, gumy do żucia, her-
baty, herbaty lecznicze, kapsułki zawierające olej konopny 
przyprawy i dodatki smakowe, kawy konopne, kosmetyki, 
kwiaty suszone, lecznicze wyciągi ziołowe do celów me-
dycznych, liście suszone, lizaki, mieszanki do picia będące 
suplementami diety, naturalne suplementy diety, naturalne 
środki lecznicze, oleje, olejki destylowane do pielęgnacji 
urody, olejki do pielęgnacji skóry (nielecznicze), olejki ete-
ryczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki 
nielecznicze, olejki oczyszczające kosmetyczne oraz spo-
żywcze zawierające wyciąg z konopi, preparaty stosowane 
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], produkty 
lecznicze, rośliny suszone, słodycze zawierające wyciąg 
z konopi, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety, suplementy diety zawierające olej konopny, wyciągi 
i ekstrakty z konopi, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi 
z ziół, wyciągi z ziół leczniczych, wyroby cukiernicze, zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, żywność CBD, usługi 
w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności 
produktów farmaceutycznych, zarządzanie i administrowa-
nie w działalności handlowej i przemysłowej, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i komputerowymi bazami danych.

(210) 518767 (220) 2020 09 25
(731) XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERO SOLAR

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 9 baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, ko-
lektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ko-
lektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(210) 518768 (220) 2020 09 25
(731) XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERO SOLAR

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 9 baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, ko-
lektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ko-
lektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(210) 518777 (220) 2020 09 27
(731) BROŻEK KAROL MORSKIEPSY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morskiePsy

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 21 artykuły dla zwierząt, grzebienie dla zwierząt, 
grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, 
klatki dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, miski dla zwierząt domowych, miski do picia 



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT1/2021

dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci 
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, szczotki dla zwierząt 
domowych, pojemniki na nieczystości dla zwierząt domo-
wych, rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, 
pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności 
dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, 
szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, szufel-
ki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, szufelki 
do usuwania ekskrementów zwierzęcych, uruchamiane 
przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, urządzenia do czyszczenia łap zwierząt domowych, 
nieelektryczne, 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły spo-
żywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia dla psów, 
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, 
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, ciastka dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków, ciastecz-
ka zbożowe dla zwierząt, drożdże do spożycia przez zwierzę-
ta, karma dla psów, karma dla psów biorących udział w go-
nitwach, kości dla psów, kości do żucia dla psów, napoje dla 
zwierząt z rodziny psów, napoje dla zwierząt, pasze w pusz-
ce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, 
przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla 
psów, suchary dla psów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, 43 hotele dla zwierząt, 
pensjonaty dla zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt, hote-
le dla zwierząt domowych, prowadzenie przechowalni dla 
kotów, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, 
usługi hoteli dla zwierząt domowych, 44 usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka nad zwie-
rzętami, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, 
usługi chirurgów weterynarzy, zwierzęta domowe (zabiegi 
pielęgnacyjne -), zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi higieniczne 
dla zwierząt, zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -), strzyże-
nie psów, pielęgnacja urody zwierząt, higiena i pielęgnacja 
urody zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi ko-
smetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi 
kosmetyczne dla kotów, usługi doradcze związane z opieką 
nad zwierzętami, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze zwią-
zane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi salonów 
piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki 
nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji 
psów.

(210) 518812 (220) 2020 09 25
(731) FUNDACJA LAS NA ZAWSZE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAS NA ZAWSZE

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa.

(210) 518826 (220) 2020 09 28
(731) ORBICO BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.09, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów i ar-
tykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, usługi informa-
cyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzi-
nie produktów i artykułów kosmetycznych oraz pielęgna-
cyjnych, 41 usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness] świadczone on-line lub u klienta, usługi trenera oso-
bistego świadczone on-line lub u klienta, treningi jogi świad-
czone on-line lub u klienta, usługi edukacyjne w zakresie 
medytacji świadczone on-line lub u klienta, usługi w zakresie 
edukacji dietetycznej, udostępnianie informacji dotyczących 
treningu fitness za pomocą portalu on-line, 44 usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi spa, usługi spa 
medycznych, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakre-
sie krioterapii, masaż, usługi saun, doradztwo w zakresie die-
tetyki i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnic-
twa dietetycznego i żywieniowego, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi.

(210) 518844 (220) 2020 09 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- 

-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHARM SYNTEZA COSMETICS

(531) 24.13.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.03.06
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 519087 (220) 2020 10 05
(731) AMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi osuszania budynków i budowli, konser-
wacji i zabezpieczania budowli przed wilgocią i grzybami, na-
prawy izolacji przeciwwilgociowej budynków i budowli meto-
dą iniekcji krystalicznej, usługi ozonowania i odgrzybiania po-
mieszczeń, usługi związane z diagnostyką izolacji termicznej 
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budynków, wykrywaniem instalacji grzewczych ogrzewania 
podłogowego, lokalizacją i naprawami wycieków wody, usługi 
usuwania szkód po zalaniach, usługi budowlane, remontowe 
i montażowe w zakresie budownictwa, 39 usługi wynajmu 
sprzętu (osuszaczy, nagrzewnic, cyrkulatorów) do osuszania 
budynków, 41 prowadzenie bloga o problemach z wilgo-
cią, 42 usługi w zakresie wykonywania ekspertyz, projektów 
oraz modernizacji dotyczących osuszania murów i ich izolacji 
przed wilgocią.

(210) 519190 (220) 2020 10 06
(731) MIKULECKA TERESA KWIACIARNIA TESS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KwiatyTESS

(531) 20.05.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 artykuły porcelanowe do celów dekoracyj-
nych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, domowe ter-
raria na rośliny, donice ceramiczne, donice do roślin, donice 
szklane, donice z tworzyw sztucznych, doniczki do kwiatów, 
doniczki do roślin, doniczki okienne, doniczki ozdobne z por-
celany, doniczki szklane, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty lub szkła, gliniane donice, gliniane doniczki, gliniane 
wazony podłogowe, kamienne wazony podłogowe, kosze 
na kwiaty, kosze na rośliny, miski na kwiaty, misy na dekoracje 
kwiatowe, misy na kwiaty z metali szlachetnych, misy na ro-
śliny, misy, misy ceramiczne, osłony na doniczki nie z papieru, 
ozdobne donice ceramiczne, ozdobne donice szklane, pla-
stikowe wieka na doniczki, podpórki, uchwyty do kwiatów 
i roślin [układanie kwiatów], podstawki do doniczek, pod-
stawki na świeczki, pojemniki do przesadzania roślin, por-
celanowe żardyniery [donice], słoiki, dzbanki szklane, słoje 
szklane, smukłe wazony na jeden kwiat, stojaki do roślin, sto-
jaki na kwiaty, stroiki na świece, strzykawki do roślin, świecz-
niki, terraria wewnętrzne [wiwaria], uchwyty do bukietów, 
uchwyty na doniczki na kwiaty, urny będące wazonami, 
wazony, wazony na kwiaty, wazony na kwiaty na obrzędy, 
wazony podłogowe, wazony z metali szlachetnych, wazony 
ze szkła, wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczko-
wych, 26 kompozycje z kwiatów sztucznych, kwiaty sztucz-
ne, kwiaty z jedwabiu, sztuczna ozdobnie kształtowana ro-
ślinność, sztuczne bukieciki [przypinane do sukni], sztuczne 
drzewka bonsai, sztuczne drzewka [inne niż choinki], sztucz-
ne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, sztuczne girlan-
dy bożonarodzeniowe, sztuczne girlandy i wieńce, sztuczne 
kwiaty przyczepiane do ubrań, sztuczne kwiaty w bukietach, 
sztuczne kwiaty z papieru, sztuczne kwiaty z tkanin, sztucz-
ne kwiaty z tworzyw sztucznych, sztuczne listowie, sztuczne 
listowie do użytku na zewnątrz, sztuczne rośliny, sztuczne 
wieńce bożonarodzeniowe z lampkami, sztuczne wieńce 
bożonarodzeniowe, tekstylne kokardy do zawijania, tekstyl-
ne wstążki ozdobne, wieńce ze sztucznych kwiatów, wstążki, 
wstążki do pakowania, wstążki ozdobne, wstążki papierowe 
[pasmanteria], wstążki z przezroczystego tworzywa sztucz-
nego przeznaczone do celów dekoracyjnych, wstęgi do de-
korowania, 31 aranżacje z kwiatów suszonych do celów de-
koracyjnych, aranżacje z żywych kwiatów, bukieciki żywych 
kwiatów przypinane do ubrania, bukiety z suszonych kwia-
tów, bukiety ze świeżych kwiatów, bulwocebule kwiatowe, 
bulwy do rozmnażania roślin, cebulki roślin, dekoracje kwia-
towe [suszone], dekoracje kwiatowe [świeże], dekoracyjna 
mierzwa ze zrębków, girlandy z kwiatów naturalnych, kar-

łowate drzewka w doniczkach (bonsai), kłącza, kompozycje 
z suszonych kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, kwiaty, 
kwiaty cięte, kwiaty suszone, liście palmy, nasiona do celów 
ogrodniczych, nasiona powlekane nawozem, nasiona po-
wlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, nasiona roślin, 
naturalne rośliny i kwiaty, palmy, paprocie, rośliny, rośliny do-
mowe, rośliny doniczkowe, rośliny kwitnące, rośliny liściaste, 
rośliny pnące, rośliny suszone, rośliny suszone do dekoracji, 
rośliny świeże, rośliny zielone naturalne do dekoracji, róże, 
róże chińskie sadzonki, sadzonki roślin, suszone bukieciki 
[przypinane do sukienki] suszone kwiaty do butonierki, tra-
wy [rośliny], wieńce pogrzebowe wieńce z kwiatów natural-
nych, wieńce z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych ziół 
do dekoracji, wyściółka do wiszących koszyków [mech], zio-
ła, suszone, do ozdabiania, żywe choinki bożonarodzeniowe, 
żywe kwiaty naturalne.

(210) 519198 (220) 2020 10 06
(731) GALICKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) food rentgen

(531) 11.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynku, opinii publicznej, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
reklama, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
produkcja filmów reklamowych, public relations, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi porównywania 
cen (polegające na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom 
za pośrednictwem Internetu informacji handlowych w po-
staci zestawień porównujących ceny towarów i usług ofe-
rowanych przez różne podmioty w obrocie, w tym również 
ceny towarów i usług oferowanych przez Internet), usługi 
porównywania produktów, audyt działalności gospodarczej, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub przemysło-
wym, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnienia 
filmów on-line nie do pobrania, pisanie błoga, organizowa-
nie konkursów jakości produktów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i seminariów związanych z ja-
kością produktów, organizowanie i prowadzenie konkursów 
w Internecie o tematyce jakości produktów, organizowanie 
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i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie eventów, edukacja, 42 analizy chemiczne, badania 
chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologicz-
ne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, kontrola 
jakości, ocena jakości, rating jakości produktów i surowców, 
certyfikacja żywności i surowców, usługi komputerowe, mia-
nowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestro-
wanych użytkowników w celu organizowania grup, uczest-
niczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci 
społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi 
komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicz-
nych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia 
spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednic-
twem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social 
media), usługi dostawców aplikacji [ASP] mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontak-
tów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz 
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, 
tekstów, grafik i danych, platforma jako usługa [PaaS].

(210) 519241 (220) 2020 10 08
(731) DOMIX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DXB Sp.z o.o.

(531) 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 37 budownictwo lądowe, budownictwo miesz-
kaniowe, budownictwo komercyjne, budownictwo przemy-
słowe, przygotowanie terenu [budownictwo], budowa nie-
ruchomości [budownictwo].

(210) 519257 (220) 2020 10 08
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada Accesories

(531) 03.13.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 sztućce dla dzieci, sztućce do użytku przez 
niemowlęta, zastawa stołowa jednorazowego użytku wy-
konana z tworzyw sztucznych [sztućce], łyżki, widelce i noże 
stołowe dla dzieci, 10 butelki dla dzieci: smoczki, gryzaki 
na ząbkowanie, artykuły do karmienia i smoczki, smoczki dla 
noworodków i dzieci, gryzaki pierścienie z grzechotką dla 
ząbkujących dzieci, 20 pojemniki przemysłowe do pakowa-
nia z bambusa, maty dla dzieci do spania, leżaczki dziecięce 
typu bujaki, torby - nosidełka niemowlęce, 21 kubki plasti-
kowe, kubki do nauki picia dla niemowląt i dzieci, butelki 
z plastiku, zastawa stołowa, talerze jednorazowego użytku, 
słomki do picia, butelki z plastiku, naczynia do serwowania 
potraw, talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], nocniki 
dziecięce, termoizolacyjne pojemniki na żywność, pojemniki 
do przechowywania żywności.

(210) 519261 (220) 2020 10 08
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada Fun & Play

(531) 03.13.02, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki.

(210) 519317 (220) 2020 10 08
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada Comfort

(531) 03.13.01, 26.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 poduszki do karmienia niemowląt, poduszki 
zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzy-
mujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki dla kobiet 
w ciąży, 24 koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce, 
kocyki dla niemowląt [rożki], bielizna pościelowa dla nie-
mowląt: osłony do łóżek dziecięcych [pościel], bielizna po-
ścielowa i stołowa, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, 
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ręczniki dla dzieci, poszewki na poduszki do spania, kołdry, 
25 body niemowlęce, rampersy, odzież niemowlęca, odzież 
dziecięca, odzież ciążowa, śpioszki, pajacyki [odzież], wy-
prawki dla niemowląt, obuwie dla niemowląt, powijaki dla 
niemowląt: śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], koszulki 
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, 
odzież wierzchnia dla niemowląt, bielizna dla niemowląt.

(210) 519354 (220) 2020 10 12
(731) KOWALCZYK JACEK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESET PREMIUM

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 32 napoje bezalkoholowe, napoje 
w żelu.

(210) 519443 (220) 2020 10 14
(731) CICHOSZ ARTUR CLOWNFISH WEB, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAMIASTOWI.PL

(531) 07.01.08, 05.11.11, 01.03.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług osób trze-
cich w Internecie, doradztwo marketingowe w zakresie 
serwisów społecznościowych, usługi agencji reklamowej, 
projektowanie, organizacja i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, produkcja reklam w formie audycji i filmów re-
klamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi marke-
tingowe, usługi agencji prasowych w zakresie ogłoszeń 
prasowych, publikacja tekstów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw han-
dlowych i reklamowych, usługi agencji informacji handlo-
wej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, public relations, kreowanie wizerunku firmy, usług 
i towaru, zarządzanie miejscami wystawowymi, 38 udo-
stępnianie pokoi rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń 
on-line dla zarejestrowanych użytkowników do transmisji 
wiadomości ogólnych i dotyczących życia społeczności 
wirtualnych, usługi telekomunikacyjne a mianowicie trans-

misja tekstu i obrazu, zapewnianie dostępu do platform 
internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, usługi 
dostarczania wiadomości elektronicznych, zapewnianie 
elektronicznej i cyfrowej transmisji głosu, danych i obra-
zów, usługi wyszukiwania użytkowników i wysyłania im 
wiadomości elektronicznych, udostępnianie komputero-
wych baz danych on-line i przeszukiwalnych baz danych  
on-line w zakresie przesyłania treści i obrazów, udostęp-
nianie wirtualnych społeczności oraz udostępnianie forów  
on-line w celu umożliwiania komunikacji, usługi ogłoszeń 
elektronicznych [telekomunikacja], udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz 
danych, poczta elektroniczna, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi rozprowadzania 
ogłoszeń i informacji, a mianowicie udostępnianie prze-
strzeni na ogłoszenia przez sieć komputerową, udostęp-
nianie komputerowych baz danych on-line oraz przeszuki-
walnych baz danych on-line w dziedzinie ogłoszeń, 41 edu-
kacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja kultury 
fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, organizowa-
nie imprez, konkursów i pokazów tańca, usługi w zakresie 
nauki tańca, usługi w zakresie publikowania książek, czaso-
pism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, 
usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji 
elektronicznych, usługi dzielenia się zdjęciami i materiała-
mi wideo, udostępnianie komputerowych, elektronicznych 
i internetowych baz danych w dziedzinie rozrywki, 42 inte-
raktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom 
publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami 
w trybie on-line, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego 
na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami 
pomiędzy użytkownikami.

(210) 519521 (220) 2020 10 09
(731) NADOLNA URSZULA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tULImisie

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 28 zabawki pluszowe.

(210) 519574 (220) 2020 10 15
(731) NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Next Era
(510), (511) 38 oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, 
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, usługi bez-
przewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, usłu-
gi telewizji kablowej.
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(210) 519576 (220) 2020 10 16
(731) CODE WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D dok dok

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.21, 24.17.05, 24.17.07, 24.13.01

(510), (511) 44 pomoc medyczna, pomoc medyczna w na-
głych wypadkach, ośrodki zdrowia, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi medyczne, usługi telemedyczne.

(210) 519593 (220) 2020 10 16
(731) BIERNACIK PRZEMYSŁAW JOHNY WEST POLSKA, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOHNY WEST

(531) 26.01.03, 23.03.01, 23.03.05, 27.05.01, 25.01.25, 05.11.11
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły 
dentystyczne, konopie indyjskie do celów medycznych, 
34 artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tyto-
niowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste 
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, 
zapałki, przybory dla palaczy, 35 pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe.

(210) 519633 (220) 2020 10 18
(731) EDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Micha Wilka

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 03.01.08, 03.01.16, 
03.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 35 sprzedaż karm żywieniowych dla psów  
i kotów.

(210) 519655 (220) 2020 10 19
(731) STACHEREK ANETA ACTIVE PLUS, Lipków
(540) (znak słowny)
(540) LAJUU
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
bielizna osobista.

(210) 519695 (220) 2020 10 19
(731) HUCIŃSKI TADEUSZ ANTONI, KOSZALIN
(540) (znak słowny)
(540) IMOPEKSIS
(510), (511) 41 nauczanie, szkolenia, działalność w zakresie 
kultury fizycznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], kongresów, seminariów, sympozjów, kultura fi-
zyczna, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi klubo-
we [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
usługi trenerskie.

(210) 519752 (220) 2020 10 20
(731) DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oficjalne ROZPOCZĘCIE WAKACJI Bałtów

(531) 29.01.05, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 01.03.15, 26.11.03, 26.11.05

(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, usługi artystów estradowych, 
usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi zwią-
zane z dyskotekami.
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(210) 519779 (220) 2020 10 21
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OLEOFARM IBULEK
(510), (511) 5 leki zawierające ibuprofen.

(210) 519781 (220) 2020 10 21
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 leki zawierające ibuprofen.

(210) 519782 (220) 2020 10 21
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 leki zawierające ibuprofen.

(210) 519804 (220) 2020 10 21
(731) KRYSIAK GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Godive

(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, fo-
tograficzne, kinematograficzne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, komputery, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, na-
grane, pamięci komputerowe, napędy dyskowe [informatyka], 
drukarki komputerowe, kasy rejestrujące, komputery przenośne, 
komunikacja wewnętrzna, monitory - hardware komputerowy, 
monitory - programy komputerowe, monitory ekranowe, pro-
gramy komputerowe - software ładowalny, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, przewody elektryczne, przyrządy po-
miarowe, urządzenia telefoniczne, balast nurkowy, skafandry 
dla nurków, rękawice dla nurków, maski dla nurków, gogle dla 
nurków, podwodne komputery nurkowe, buty do nurkowania, 
hełmy do nurkowania, regulatory do nurkowania, rurki do nur-
kowania, maski do nurkowania, przyrządy do nurkowania, apa-
raty do nurkowania, sprzęt do nurkowania, kamizelki ratunkowe 
dla nurków, pasy obciążeniowe [do nurkowania], pasy balasto-
we do nurkowania, okulary ochronne do nurkowania, kamizelki 

ratowniczo - wypornościowe dla nurków, pęcherze wyporno-
ściowe do kamizelek nurkowych, zatyczki do uszu do nurko-
wania, zatyczki do nosa do nurkowania, aparaty oddechowe 
do nurkowania [rebreathery], awaryjne butle skompresowane-
go gazu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, 
zbiorniki na powietrze do użytku przy nurkowaniu, 41 naucza-
nie, kształcenie, działalność kulturalna, administrowanie [orga-
nizacja] działalnością kulturalną, edukacja sportowa, nauka nur-
kowania, organizowanie pokazów nurkowania, wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, wynajem fajek do nurkowania, usługi 
szkoleniowe dotyczące nurkowania podmorskiego, wynajem 
sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do nurkowania, edukacja w dziedzinie sportów wod-
nych, edukacja w dziedzinie informatyki, usługi edukacyjne do-
tyczące informatyki kwantowej, usługi szkoleniowe dotyczące 
stosowania technologii informatycznej, gry oferowane on-line 
(w sieci informatycznej).

(210) 519858 (220) 2020 10 22
(731) TRANSCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilimowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IXA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 obrabiarki, maszyny do obróbki metali, urzą-
dzenia filtrujące, separujące i wirówki, filtry do maszyn.

(210) 519865 (220) 2020 10 22
(731) KANCELARIA PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria Patronus
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 519872 (220) 2020 10 22
(731) NOVUM ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVUMORTOPEDIA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 10 sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny zawarty 
w tej klasie, 44 usługi medyczne.

(210) 519925 (220) 2020 10 26
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBULEK OLEOFARM
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(531) 01.15.15, 24.01.05, 24.01.07, 24.01.15, 26.03.04, 26.04.02, 
26.04.09, 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 5 leki zawierające ibuprofen.

(210) 519932 (220) 2020 10 26
(731) ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY 1923 MIRKÓW 

KONSTANCIN-JEZIORNA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R-K-S MIRKÓW

(531) 24.01.03, 24.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 24.17.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty sporto-
we, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapecz-
ki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, korki 
do mocowania do butów sportowych, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe, 
kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie do uprawiania spor-
tów, obuwie sportowe, odzież sportowa, odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież w stylu sportowym, 
podkoszulki sportowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki 
sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, spodnie 
sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami 
do użytku sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], stroje dla sędziów sportowych, stroje sportowe, szorty 
sportowe, topy sportowe do rozgrzewki, znaczniki [narzutki] 
sportowe, buty piłkarskie, korki do butów piłkarskich, koszul-
ki piłkarskie, obuwie piłkarskie, repliki kompletów piłkarskich, 
znaczniki [narzutki] piłkarskie, 41 edukacja, rozrywka i sport, 
edukacja sportowa, kultura fizyczna, kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, nauczanie gry w piłkę noż-
ną, obozy piłki nożnej, obozy sportowe, obsługa obiektów 
sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń spor-
towych, organizacja imprez i konkursów sportowych, orga-
nizacja imprez sportowych, organizacja imprez sportowych 
w dziedzinie piłki nożnej, organizacja turniejów sportowych, 
organizacja zawodów w piłkę nożną, organizowanie i pro-
wadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i pro-
wadzenie szkolnych zawodów sportowych, organizowanie 
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, organizowanie konkursów sporto-
wych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie turniejów, 
organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowa-
nie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie 
zawodów lekkoatletycznych, organizowanie zawodów piłki 
nożnej, organizowanie zawodów sportowych i imprez spor-
towych, organizowanie zawodów sportowych, pozamiejskie 
ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone 
w obiekty i sprzęt sportowy, prowadzenie zawodów sporto-

wych, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadza-
nie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez spor-
towych, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, 
rozrywka w postaci meczów piłkarskich, szkolenia w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenia sporto-
we, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze spraw-
nością fizyczną, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia zawodni-
ków sportowych, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie 
ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie sprawności fizycz-
nej, trenowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu do tre-
ningu sportowego, usługi akademii piłkarskich, usługi edu-
kacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne 
w zakresie sprawności fizycznej, usługi klubów sportowych, 
usługi sportowe, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakre-
sie zajęć sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie 
szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie wychowania fizyczne-
go, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych.

(210) 519981 (220) 2020 10 26
(731) PURE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, komputerowe 
bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie antywi-
rusowe, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, 
oprogramowanie do testowania oprogramowania, opro-
gramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 
oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, opro-
gramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie inter-
fejsów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu 
do baz danych, oprogramowanie komputerowe do przesy-
łania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie ser-
werów, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramo-
wanie zabezpieczające, pakiety biurowe [oprogramowanie], 
programy do magazynowania danych, programy kompu-
terowe do przetwarzania danych, systemy przetwarzania 
danych, urządzenia do ochrony danych [kopie zapasowe], 
35 automatyczne przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, gromadzenie danych, komputero-
we bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe 
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, przetwarza-
nie danych dla firm, skomputeryzowana weryfikacja danych, 
skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, tworzenie 
komputerowych baz danych, usługi przetwarzania danych 
on-line, zarządzanie bazami danych, 42 dekodowanie da-
nych, hosting komputerowych baz danych, hosting aplikacji 
mobilnych, hosting platform w Internecie, hosting portali 
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internetowych, hosting serwerów, hosting treści cyfrowych, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, odtwarzanie baz da-
nych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywa-
nie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów 
i oprogramowania, opracowywanie systemów przetwarza-
nia danych, programowanie oprogramowania do zarządza-
nia bazami danych, projektowanie systemów magazynowa-
nia danych, projektowanie systemów przetwarzania danych, 
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie, utrzy-
mywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania, 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, 
usługi deszyfrowania danych, usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, usługi szyfrowania danych, usługi tworzenia 
kopii zapasowych danych, usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w za-
kresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, 
usługi w zakresie przechowywania plików elektronicznych 
w chmurze, utrzymywanie baz danych, wynajem systemów 
przetwarzania danych.

(210) 519984 (220) 2020 10 26
(731) MARON SILVESTER, Nowy Tomyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Program Ochrony Prosumenta

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.17, 26.13.25
(510), (511) 35 badania biznesowe, biznesowe usługi do-
radcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo biznesowe, pomoc i doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze ener-
getycznym, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz 
innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 
usługi informacji biznesowej, usługi porównywania cen 
energii, 42 analizy technologiczne związane z zapotrzebo-
waniem na energię i prąd osób trzecich, badania w dziedzi-
nie energii, doradztwo technologiczne w zakresie produk-
cji i używania energii, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, porady techniczne związane z działaniami mający-
mi na celu oszczędzanie energii, profesjonalne doradztwo 
w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, 
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządza-
nia energią, prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami 
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wy-
korzystywania naturalnych źródeł energii, udzielanie porad 
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, 
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych.

(210) 519999 (220) 2020 10 26
(731) WRÓBEL CZESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE WRÓBEL, Bestwina
(540) (znak słowny)
(540) RYSZKÓWKA
(510), (511) 43 hotel, restauracja.

(210) 520011 (220) 2020 10 27
(731) LISZOWSKA-SERNEKE JOANNA ART, Kierszek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JL JUST LIMITLESS

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.22
(510), (511) 14 biżuteria, przyrządy do mierzenia czasu, 
18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfe-
le i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, 
obuwie, odzież.

(210) 520019 (220) 2020 10 28
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM PARTNERSKI Bankier.pl

(531) 26.01.02, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokony-
wanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, do-
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starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący pro-
mocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interne-
towy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunko-
wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingo-
wych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów mar-
ketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, projektowanie badań marketingowych, projektowa-
nie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych 
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodar-
czej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, promowanie towa-

rów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta 
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promo-
wanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszcza-
nie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w re-
klamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-
wywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców 
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopi-
smach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popu-
larnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produk-
tów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem te-
lefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe 
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy 
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie 
informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usłu-
gi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące po-
zyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marke-
tingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu tele-
fonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, 
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi plano-
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wania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno 
- marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usłu-
gi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promo-
cyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące in-
westycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi re-
klamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekruta-
cją personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamo-
we związane z robotami publicznymi, usługi reklamy graficz-
nej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, 
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu 
baz danych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych me-
diów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakre-
sie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy gra-
ficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie 
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania spo-
łecznością on-line, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów re-

klamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie finansów, świadczenie usług finansowych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi fi-
nansowe świadczone przez Internet, usługi finansowe 
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefo-
nu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elek-
tronicznych, usługi finansowe z zakresu zarządzania mająt-
kiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodar-
czą, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, 
usługi pośrednictwa finansowego, skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze 
dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze do-
tyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi informacyj-
ne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, usługi 
informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpie-
czeń, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakre-
sie szacowania i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny nie-
ruchomości, usługi wyceny antyków [ocena], udzielanie in-
formacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, 
udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
usługi wyceny mienia i majątku, usługi wyceny nieruchomo-
ści, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, 
wycena w kwestiach majątku nieruchomego, wyceny finan-
sowe nieruchomości, usługi w zakresie kredytowania i udzie-
lania pożyczek, usługi w zakresie leasingu i factoringu, usługi 
w zakresie operacji bankowych i opłat ratalnych, usługi 
sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie pośrednictwa makler-
skiego na giełdach, usługi giełdowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie działalności finansowej, 38 udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, interaktywne przesyłanie treści 
wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wideoteksto-
we, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej trans-
misji medialnych treści rozrywkowych, pakietowa transmisja 
danych i obrazów, przesyłanie danych za pośrednictwem 
środków elektronicznych, przekazywanie informacji za po-
mocą środków elektronicznych, przesyłanie [transmisja] wia-
domości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednic-
twem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna 
(w tym strony internetowe), telekomunikacja informacyjna, 
telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali 
komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz 
plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmi-
sja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych, wiado-
mości i informacji, transmisja dźwięku, wideo i informacji, 
transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja 
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, 
transmisja filmów wideo, transmisja informacji do celów biz-
nesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, trans-
misja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomu-
nikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy komuni-
kacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telematycz-
ne, transmisja informacji do celów domowych, transmisja in-
formacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sie-
ci komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, trans-
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misja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, 
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań 
dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, trans-
misja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multi-
medialnych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja 
wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komunika-
cja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych 
w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci teleko-
munikacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, 
wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] za-
kładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyła-
nie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, konferencje (organizowanie 
i obsługa), usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi na-
uczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi 
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawar-
tych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 520022 (220) 2020 10 28
(731) CIECIÓRSKA ANNA ANIELSKIE CIASTKA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anielskie CIASTKA

(531) 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 ciastka, dekoracje cukiernicze do ciast, prze-
kąski na bazie zbóż, gotowe przekąski na bazie zbóż, bato-
niki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych 
owoców [wyroby cukiernicze], czekoladowe wyroby cukier-
nicze zawierające praliny, czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], musy (wyroby cukiernicze), mleczne 
wyroby cukiernicze, nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie czekoladowej, nielecznicze wyroby cukierni-
cze, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wy-
roby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wy-
roby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
pomarańczy, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości wę-
glowodanów, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, 
wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, 
wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę.

(210) 520027 (220) 2020 10 28
(731) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDREX

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym rów-
nież on-line, w zakresie diagnostycznych preparatów do ce-
lów medycznych, testów diagnostycznych do samooceny 
zdrowia, testów ciążowych, szczoteczek do zębów, elek-
trycznych szczoteczek do zębów, sonicznych szczoteczek 
do zębów, środków do czyszczenia zębów, past do zębów, 
termometrów do celów medycznych, aparatów do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, urządzeń do monitorowania tętna, 
urządzeń do mierzenia poziomu cukru we krwi, inhalatorów, 
nebulizatorów, analizatorów do użytku medycznego, urzą-
dzeń do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzeń 
do analizy krwi, analizatorów do identyfikacji bakterii do ce-
lów medycznych, urządzeń i instrumentów medycznych.

(210) 520030 (220) 2020 10 28
(731) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioLine

(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 odczynniki i testy do diagnostyki medycznej, 
10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, analiza-
tory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, urządze-
nia do analizy krwi, urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia i in-
strumenty medyczne.

(210) 520034 (220) 2020 10 28
(731) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miniclinic



Nr  ZT1/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

(531) 19.11.25, 01.15.15, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 odczynniki i testy do diagnostyki medycznej, 
10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, analiza-
tory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, urządze-
nia do analizy krwi, urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia i in-
strumenty medyczne.

(210) 520038 (220) 2020 10 28
(731) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domowe laboratorium OD 1987 ROKU

(531) 02.09.01, 26.05.01, 26.05.16, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.12

(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów, 
5 testy diagnostyczne do samooceny zdrowia, testy diagno-
styczne do użytku domowego, 21 szczoteczki do zębów, 
elektryczne szczoteczki do zębów.

(210) 520176 (220) 2020 10 30
(731) RUDEL PAWEŁ, Wólka Lesiowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLORIA RUDEL GROUP

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, 
usługi pogrzebowe, prowadzenie ceremonii pogrzebowych.

(210) 520405 (220) 2020 11 05
(731) HABET JULITA, Motylewo
(540) (znak słowny)
(540) #teambezgranic
(510), (511) 7 długopisy do druku 3D, torby do odkurzaczy, 
wymienne torby papierowe do odkurzaczy, torby z tworzyw 
sztucznych do odkurzaczy, 9 długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, książki dźwiękowe, książki 
audio, książki zapisane na płytach, książki zapisane na ta-
śmach, książki elektroniczne do pobrania, książki elektronicz-
ne do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, książki w for-
macie cyfrowym do pobierania z Internetu, koszulki na kase-
ty wideo, koszulki na dyski komputerowe, torby antystatycz-
ne, torby na aparaty fotograficzne, torby do noszenia kom-
puterów, torby specjalnie przystosowane do projektorów, 

torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby spor-
towe przystosowane [profilowane] do kasków ochronnych, 
torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych, 
torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 
torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficz-
nych i sprzętu fotograficznego, 16 kubki na ołówki, długopi-
sy kolorowe, pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], pudełka na pióra i długopisy, 
stojaki na pióra i długopisy, tace na pióra i długopisy, pod-
stawki na długopisy i ołówki, pióra i długopisy z metali szla-
chetnych, długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, materiały drukowane, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze adwen-
towe, kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe, kalenda-
rze spotkań [agendy], kalendarze na biurko, kalendarze wska-
zujące dzień tygodnia, stojaki na kalendarze biurkowe, kalen-
darze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko z kalen-
darzem, książki, książki kucharskie, książki adresowe, książki 
telefoniczne, książki beletrystyczne, książki edukacyjne, 
książki informacyjne, książki fantasy, książki niebeletrystycz-
ne, książki religijne, książki upominkowe, komiksy [książki], 
podręczniki [książki], książki dla dzieci, książki do rysowania, 
książki z nutami, książki do podpisu, książki z plakatami, książ-
ki z regulaminami, książki z opowiadaniami, książki do dyk-
tand, książki zawierające wzorce ściennych materiałów, książ-
ki z zadaniami dla dzieci, ochronne okładki na książki, książki 
z pieśniami religijnymi, drukowane książki z nutami, obwolu-
ty papierowe na książki, rejestry, księgi główne [książki], skó-
rzane okładki na książki, książki z rozkładanymi obrazkami, 
książki z obrazkami, książki do malowania, książki do autogra-
fów, książki telefoniczne firm, książki z grafiką, książki dla dzie-
ci z elementem audio, książki drukowane w dziedzinie edu-
kacji muzycznej, książki z dziedziny gier i grania, książki 
z dziedziny nauki golfa, książki z zasadami do gier, poradniki 
[podręczniki], koszulki do przechowywania zbiorów, koszulki 
na dokumenty do użytku biurowego, torby papierowe, wy-
ściełane torby papierowe, torby na prezenty, worki i torby 
papierowe, torby papierowe do pakowania, papierowe torby 
na prezenty, wyściełane torby tekturowe, torby papierowe 
na zakupy, torby papierowe na pocztę, torby papierowe 
do celów domowych, torby na śmieci z papieru, torby z two-
rzyw sztucznych do owijania, torby z tworzyw sztucznych 
do pakowania, torby papierowe do użytku przy pieczeniu, 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, torby wyściełane 
folią bąbelkową do pakowania, torby z folii bąbelkowej 
do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do koszy 
na śmieci, torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, torby na tablice do prezentacji typu flipchart, torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, tor-
by z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, 
torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torby 
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, 
torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych two-
rzyw sztucznych, 17 torby z gumy do pakowania, torby  
[koperty, woreczki] z gumy do pakowania, torby gumowe 
do pakowania towarów [koperty i torebki], 18 torby na książ-
ki, torby, torby płócienne, torby kurierskie, sportowe torby, 
torby lekkoatletyczne, torby sportowe, torby plażowe, torby 
myśliwskie, torby turystyczne, torby pamiątkowe, torby wo-
doodporne, torby przenośne, torby alpinistyczne, torby za-
kupowe, szkolne (torby -), torby biwakowe, torby uniwersal-
ne, podróżne (torby -), torby podróżne, torby gimnastyczne, 
torby na nuty, torby na kółkach, torby na ubrania, torby 
na parasole, torby na ramię, torby na buty, torby na obuwie, 
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niewielkie torby podróżne, torby do pracy, uniwersalne torby 
gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe, torby podróżne 
[podręczne], torby na pieluchy, torby podróżne [wyroby skó-
rzane], torby szkolne na książki, torby z imitacji skóry, ela-
styczne torby na odzież, skórzane torby na zakupy, tekstylne 
torby na zakupy, torby i portfele skórzane, torby na wyjazdy 
weekendowe, torby na zakupy, torby z frotte, torby na garni-
tur, torby naramienne dla dzieci, torby na odzież sportową, 
płócienne torby na zakupy, torby na narzędzia, puste, nosi-
dełka dla zwierząt [torby], torby podróżne na buty, podróżne 
torby na ubranie, torby podręczne do samolotu, podręczne 
torby do samolotu, torby ze sztucznego futra, torby typu ku-
fry podróżne, małe torby dla mężczyzn, torby w kształcie 
walca, torby na jednodniowy pobyt, torby podróżne wyko-
nane ze skóry, torby ze sznurka na zakupy, kufry i torby po-
dróżne, artykuły podróżne [walizki, torby], torby na piesze 
wycieczki, torby wykonane ze skóry, torby podróżne na kół-
kach, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, torby na zakupy wielokrotnego 
użytku, torby na akcesoria do przewijania, uniwersalne torby 
sportowe na kółkach, torby podręczne na odzież sportową, 
torby na narzędzia [puste] motocyklowe, torby na zakupy 
na kółkach, torby podróżne o małej objętości, duże torby po-
dróżne ze sztywnej skóry, torby na zakupy na dwóch kół-
kach, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby 
na zakupy wykonane ze skóry, podróżne torby na garderobę 
wykonane ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi kółka-
mi, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby do noszenia 
niemowląt przez ramię, torby na garnitury, koszule i sukienki, 
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne 
wykonane z tworzyw sztucznych, torby [pokrowce] na ubra-
nia do podróży, torby na narzędzia, sprzedawane bez wypo-
sażenia, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, 
torby na pas i na biodra [nerki], torby na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, torby na materiały do robie-
nia na drutach, duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, 21 kubki, kubki ceramiczne, kubki szklane, 
kubki gliniane, papierowe kubki, kubki podróżne, kubki ter-
miczne, kubki porcelanowe, kubki plastikowe, kubki do kar-
mienia, kubki do kawy, kubki do mieszania, kubki do napo-
jów, kubki z porcelany, uchwyty na kubki, kubki wykonane 
z ceramiki, kubki z gliny garncarskiej, stojaki, wieszaki na kub-
ki, kubki z podwójną ścianką, wieszaki - drzewka na kubki, fi-
liżanki i kubki, kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, 
kubki z uchem, z metali szlachetnych, biodegradowalne 
kubki na bazie masy papierniczej, izolacyjne osłony - uchwy-
ty na kubki z napojami, kubki z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, kubki do na-
uki picia dla niemowląt i dzieci, przybory kosmetyczne i toa-
letowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemni-
ki, torby izotermiczne, termoizolacyjne torby na żywność lub 
napoje, pojemniki na torby z tworzyw sztucznych, do użytku 
domowego, 22 torby na żagle, torby na kiszonkę, torby służą-
ce do przechowywania, torby do pojemników zbiorczych, 
torby na pranie, torby tekstylne na ziemię, torby z siatki 
do przechowywania, pojemniki geotekstylne [torby] z tka-
nin, torby tekstylne do przechowywania namiotów, torby 
bawełniane [do użytku przemysłowego], torby do zbiorcze-
go przechowywania ziaren, torby do zbiorczego przeładun-
ku ziaren, torby do przechowywania herbaty luzem, torby 
tekstylne do wyładowywania ziemi, torby ze słomy ryżowej 
(tawara), torby płócienne do przechowywania, torby [worki] 
do podlewania drzew, torby ze słomy ryżowej (kamasu), tor-
by do transportu herbaty luzem, torby tekstylne do podno-
szenia ziemi, torby [worki] do celów transportowych, nietek-

stylne torby do transportu ziaren luzem, torby z juty [do użyt-
ku przemysłowego], torby z materiałów tekstylnych 
do drzew, torby z materiałów tekstylnych do roślin, torby 
do przechowywania herbaty w dużych ilościach, pojemniki 
geotekstylne [torby] z syntetycznych materiałów tekstyl-
nych, torby do przechowywania ciała przed kremacją, torby 
[worki] do pakowania materiałów w dużych ilościach, nietek-
stylne torby do transportowania materiałów w dużych ilo-
ściach, nietekstylne torby do składowania kiszonki w dużych 
ilościach, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materia-
łów tekstylnych, nietekstylne torby do składowania ziaren 
w dużych ilościach, materiały opakowaniowe [torby] 
do transportowania materiałów luzem, torby do transportu 
herbaty w dużych ilościach, torby do transportu materiałów 
w dużych ilościach, torby z włókna chemicznego [do użytku 
przemysłowego], materiały [torby] do pakowania produktów 
ziarnistych luzem, torby z tworzyw sztucznych [worki] 
do przechowywania materiałów w dużych ilościach, torby 
płócienne na pranie [nie przeznaczone na bagaż i podróż], 
nietekstylne torby do składowania żywności dla zwierząt 
w dużych ilościach, zamykane szczelnie torby z tworzyw 
sztucznych do przechowywania dużych ilości, torby mate-
riałowe na pranie [nie przeznaczone na bagaż i podróż], nie-
tekstylne torby do transportu żywności dla zwierząt w du-
żych ilościach, torby płócienne do przechowywania 
[nie przeznaczone na bagaż i podróż], torby materiałowe 
do przechowywania [nie przeznaczone na bagaż i podróż], 
torby polipropylenowe do przechowywania [nie na bagaż 
lub podróż], torby [worki] polietylenowe do transportu ma-
teriałów w dużych ilościach, torby i worki do pakowania, 
przechowywania i transportu, nietekstylne torby do trans-
portu ziaren w dużych ilościach, torby papierowe do trans-
portowania materiałów w dużych ilościach, nietekstylne tor-
by do transportowania kiszonki w dużych ilościach, nietek-
stylne torby do składowania materiałów w dużych ilościach, 
torby [worki] do pakowania z tworzyw sztucznych do skła-
dowania towarów w dużych ilościach, torby [worki] do pako-
wania z tworzyw sztucznych do transportu towarów w du-
żych ilościach, torby [worki] do pakowania z materiałów tek-
stylnych do magazynowania towarów w dużych ilościach, 
torby [worki] do pakowania z materiałów tekstylnych 
do transportu towarów w dużych ilościach, torby [worki] wy-
konane z materiałów z tworzyw sztucznych do przechowy-
wania w dużych ilościach, torby z siatkowej tkaniny pokrytej 
tworzywem sztucznym do hodowli roślin i drzew, torby 
[worki] do pakowania z papieru do składowania towarów 
w dużych ilościach, torby do przechowywania wykonane 
z nylonu i płótna na akcesoria do odkurzaczy, torby [worki] 
do pakowania z papieru do transportu towarów w dużych 
ilościach, zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego 
do transportu materiałów w dużych ilościach, torby z two-
rzyw sztucznych [worki] do transportowania materiałów 
w dużych ilościach, 25 szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, po-
domki [szlafroki], japońskie szlafroki (nemaki), części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, far-
tuszki, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki kolarskie, ko-
szulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszulki do tenisa, 
funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki do jogi, ko-
szulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki z krótkim ręka-
wem, koszulki polo z dzianiny, koszulki do futbolu amerykań-
skiego, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów do biegania, 
koszulki do gry w rugby, koszulki z dzianiny typu pique, połą-
czenie koszulki z majtkami [bielizna damska], koszulki sporto-
we i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemow-
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ląt i małych dzieci, czapki futrzane, czapki sportowe, czapki 
wełniane, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki bejsbo-
lówki, czapki baseballowe, czapki żołnierskie, czapki kuchar-
skie, czapki kolarskie, czapki z pomponem, czapki [nakrycia 
głowy], czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki 
ze sztucznego futra, czapki i czapeczki sportowe, czapki 
do gry w golfa, papierowe czapki noszone przez kucharzy, 
papierowe czapki noszone przez pielęgniarki, papierowe 
czapki używane jako części odzieży, czapeczki z węzełkiem, 
czapeczki na przyjęcia [odzież], torby na obuwie myśliwskie, 
torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich, 
28 czapki karnawałowe, czapeczki papierowe [akcesoria 
na przyjęcia], czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, 
torby wędkarskie, torby na narty, torby na deskorolki, torby 
na kije golfowe, stojaki na torby golfowe, torby na kręgle, tor-
by na piłki futbolowe, torby na sprzęt wędkarski, torby 
na kręgle [przystosowane], torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, torby przystosowane do sprzętu szermierskiego, tor-
by na sprzęt do krykieta, torby na sprzęt do krykieta [dopaso-
wane], torby przystosowane do noszenia desek surfingo-
wych, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowe-
go, torby przystosowane do kijów do lacrosse, torby specjal-
nie zaprojektowane na deski surfingowe, torby tenisowe 
wyprofilowane do noszenia rakiety, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, dopasowane pokrowce 
na torby do golfa, torby dla osób noszących kije golfowe, tor-
by na przynętę do przechowywania przynęty żywej, torby 
przystosowane do kul do kręgli, torby na narty i deski surfin-
gowe, torby na kołeczki do stawiania piłek golfowych, torby 
na kółkach na sprzęt do golfa, torby na piłki do gry w lacros-
se, torby na kije do hokeja na lodzie, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, 41 organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, akredytacja 
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja kompe-
tencji zawodowych, akredytacja usług edukacyjnych, na-
uczanie i szkolenia, elektroniczne usługi biblioteczne mające 
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym infor-
macji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub 
wideo, organizacja webinariów, nauczanie indywidualne, or-
ganizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, organizowanie festynów w celach 
edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, prezentacja filmów w ce-
lach instruktażowych, udostępnianie informacji on-line zwią-
zanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie treści 
audio on-line nie do pobrania, usługi biblioteczne, usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi 
prezentacji audiowizualnych, usługi rozrywkowe, edukacyj-
ne i instruktażowe, usługi wideobiblioteki, organizacja wy-
staw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie corocznych konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie kon-
ferencji, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
organizowanie konferencji związanych z biznesem, organi-
zowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie 
konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w ce-

lach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach 
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, or-
ganizowanie seminariów, organizowanie seminariów doty-
czących biznesu, organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, 
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie se-
minariów w celach edukacyjnych, organizowanie spotkań 
i konferencji, organizowanie wykładów, organizowanie wy-
staw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkole-
niowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, or-
ganizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyj-
nych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach 
edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], seminaria, sym-
pozja związane z edukacją, udostępnianie informacji na te-
mat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympo-
zjów, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usłu-
gi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji.

(210) 520425 (220) 2020 11 05
(731) BPO NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACODAWCA Z SERCEM

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi rekrutacyjne, agencje rekrutacyjne, 
agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje 
zatrudnienia tymczasowego, usługi w zakresie rekrutacji per-
sonelu, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, organizo-
wanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, selekcja perso-
nelu, zarządzanie personelem, znajdowanie zatrudnienia dla 
personelu, rekrutacja osób niepełnosprawnych, usługi mar-
ketingowe, usługi promocyjne, usługi promowania przedsię-
biorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, reklama 
rekrutacji personelu, analizy gospodarcze, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, do-
radztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, organizowa-
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nie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowa-
nie losowania nagród w celach reklamowych, przyznawanie 
nagród w celach promocyjnych dla pracodawców zatrudnia-
jących osoby niepełnosprawne, organizowanie, obsługiwa-
nie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, 
41 organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, sym-
pozjów, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, organi-
zowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie i pro-
wadzenie ceremonii przyznawania nagród, przyznawanie 
i wręczenie nagród dla pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, usługi edukacyjne, organizowanie kursów 
i szkoleń dla osób niepełnosprawnych, szkolenia personelu, 
w tym osób niepełnosprawnych, usługi rozrywkowe.

(210) 520438 (220) 2020 11 05
(731) SKRZYPCZYK WIOLETTA PANDA GROUP, Popów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTERPACK

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, bu-
dowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, ma-
szyny budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny 
budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, 
maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe 
[przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze 
do kultywacji, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze 
do nawożenia, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], 
maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze 
do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plo-
nów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rolnicze 
w postaci przyczep, maszyny rolnicze do przycinania tra-
wy, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny i urządzenia 
rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny do uprawiania ziemi 
do użytku rolniczego, opryskiwacze [maszyny] rozpylające 
herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] 
rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze 
do użytku w rolnictwie, maszyny do robót ziemnych, rów-
niarki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki [maszyny 
do robót ziemnych], maszyny do robót przy fundamen-
tach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki [ma-
szyny do robót ziemnych], koparki (czerparki) [maszyny 
do robót ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów 
transportowych, maszyny ogrodnicze, kafary [maszyny], 
rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydobywcze, świdry 
[maszyny], maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, 
wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące, pogłębiacze 
[maszyny], transportery [maszyny], siewniki [maszyny], ma-
szyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne sepa-
ratory [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, ma-
szyny umieszczające beton, koparki (czerparki) [maszyny], 
maszyny do mieszania, maszyny do rozprowadzania, narzę-
dzia ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki będące maszy-
nami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi maszy-
nami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszyny], 
ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe 
[maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia 
[maszyny], dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, 

wibratory do betonu, urządzenia wibracyjne, zagęszczacze, 
maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny do zagęszcza-
nia, maszyny do mieszania betonu, kontenery i mieszarki 
w jednym do produkcji betonu, pompy do betonu, ma-
szyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, ma-
szyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny 
do cięcia trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny 
do cięcia drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowar-
ki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], 
podnośniki [urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podno-
śniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podno-
śniki platformowe, podnośniki do ładunków, podnośniki 
mechaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane 
podnośniki [maszyny], podnośniki do użytku z pojazdami, 
elektryczne podnośniki do przemieszczania, parkowania 
i przechowywania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi 
załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wycią-
gi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki widłowe], mobilne wózki 
widłowe, wózki widłowe mogące poruszać się po każdym 
terenie, ciągniki, ciągniki siodłowe, traktory, ciągniki, ciągni-
ki do celów rolniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągni-
ki drogowe do ciągnięcia naczep, mobilne wózki widłowe, 
taczki, taczki ręczne, podnośniki widłowe, podnośniki wi-
dłowe i ich części konstrukcyjne.

(210) 520449 (220) 2020 11 06
(731) KOMISARCZYK ANNA RAAN ZDROWE NAWYKI, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE NAWYKI

(531) 02.09.01, 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 e-booki, książki audio, książki dźwiękowe, 
książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły-
tach, 16 książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, 
41 usługi pisania blogów, 44 usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, doradztwo dietetyczne, doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, doradz-
two żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, plano-
wanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie 
diet odchudzających, planowanie programów odchudza-
jących, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakre-
sie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, świadczenie usług w zakresie programów 
odchudzania, udzielanie informacji na temat poradnic-
twa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji 
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie 
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, ga-
binety dietetyczne.

(210) 520469 (220) 2020 11 06
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11, 07.15.06
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, metalowe po-
krycia elewacyjne, blachodachówka.

(210) 520470 (220) 2020 11 06
(731) NEW CALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15, 26.02.01
(510), (511) 36 zarządzanie finansami, 45 doradztwo praw-
ne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie 
sporów sądowych.

(210) 520581 (220) 2020 11 09
(731) MAŁŻ PIOTR VEROFORNATURE, Jaroty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERO FOR NATURE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa kosmetyków 
naturalnych.

(210) 520691 (220) 2020 11 10
(731) WASILEWSKA-MARCINIAK MARTYNA 2M, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAGABOO

(531) 03.07.21, 03.07.24, 03.06.06, 27.05.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły 
odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż ka-
ski jeździeckie], artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, 
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bliźniaki [odzież], 
chusty [odzież], body [odzież], czapeczki na przyjęcia 
[odzież], daszki [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, dolne części ubrań [odzież], duże luźne kaptury [odzież], 
dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary [artykuły odzieżo-
we], futra [odzież], gabardyna [odzież], galowa odzież wie-
czorowa, garnitury trzyczęściowe [odzież], golfy [odzież], 
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], halki [odzież], jedno-
częściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kapelusze 
papierowe [odzież], kaptury [odzież], kieszenie do odzieży, 
kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], kom-
plety do joggingu [odzież], komplety odzieżowe ze spoden-
kami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pi-
kowane [odzież], majtki dziecięce [odzież], mufki [odzież], 
narzutki na ramiona [odzież], nauszniki [odzież], nieprze-
makalna odzież wierzchnia, ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], odzież, odzież ciążowa, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież 
dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, odzież 
dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci, odzież dla rowerzy-
stów, odzież do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, 
odzież do łyżwiarstwa figurowego, odzież do spania, odzież 
do sztuk walki, odzież do tenisa, odzież do uprawiania judo, 
odzież do uprawiania zapasów, odzież dziana, odzież dzie-
cięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, 
odzież gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, 
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież 
kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież modelująca, 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież narciarska, odzież 
niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, 
odzież papierowa, odzież pluszowa, odzież przeciwdesz-
czowa, odzież rekreacyjna, odzież religijna, odzież robocza, 
odzież skórzana, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież 
sportowa, odzież surfingowa, odzież sportowa [z wyjątkiem 
rękawic do golfa], odzież taneczna, odzież tkana, odzież 
treningowa, odzież triatlonowa, odzież w stylu sportowym, 
odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wieczoro-
wa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia 
dla kobiet, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzch-
nia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież 
z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji 
skóry, odzież z lateksu, odzież zawierająca substancje odchu-
dzające, odzież ze skóry, odzież żeglarska nieprzemakalna, 
ogrzewacze rąk [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], opaski 
na biust [odzież], opaski na głowę [odzież], opaski na szyję 
[części odzieży], pajacyki dla dzieci [odzież], papierowe czap-
ki używane jako części odzieży, paski materiałowe [odzież], 
paski [odzież], paski skórzane [odzież], pasy ciążowe [odzież], 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy przez 
ramię do odzieży, pieluchomajtki [odzież], pikowane kurtki 
[odzież], poszetki [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
rękawiczki jako odzież, rękawiczki [odzież], skóra (odzież ze 
-), skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), śpioszki, paja-
cyki [odzież], spodnie do joggingu [odzież], stroje ludowe 
[odzież], swetry [odzież], szale boa [odzież], szaliki [odzież], 
szorty [odzież], sztormiaki [odzież], topy [odzież], tradycyjna 
odzież japońska, woalki, welony [odzież], wstawki [części 
odzieży], wstawki do bielizny [części odzieży], wstawki do ko-
stiumów kąpielowych [części odzieży], wstawki do pończoch 
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[części odzieży], wstawki do rajstop [części odzieży], wstawki 
do skarpetek stopek [części odzieży], wstawki do trykotów 
[części odzieży], wstawki pod pachy [części do odzieży], wy-
prawki dziecięce [odzież], zestawy typu „bliźniak” [odzież].

(210) 520793 (220) 2020 11 12
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G!GA

(531) 27.05.01, 27.05.08, 24.17.04
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie,napoje bezal-
koholowe, wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 520800 (220) 2020 11 12
(731) NEW CALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.21, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, usługi finansowe, usługi finansowe świadczone 
przez Internet, usługi finansowe świadczone za pośred-
nictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe 
świadczone za pomocą środków elektronicznych.

(210) 520801 (220) 2020 11 12
(731) NEW CALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradcze w zakresie planowania finan-
sów osobistych, analizy finansowe, 45 doradztwo prawne, 
usługi prawne, doradztwo w sporach sądowych.

(210) 520975 (220) 2020 11 17
(731) 4EYEZ SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) INFLAEYEZ
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne stosowane 
w diagnostyce chorób oczu, w tym medyczne i weterynaryjne 
testy diagnostyczne, preparaty i materiały do testów diagno-
stycznych do użytku medycznego i weterynaryjnego, w tym 
diagnostyczne paski testowe do oczu, diagnostyczne bibułki 
testowe do oczu, diagnostyczne paski testowe i bibułki testowe 
do wykrywania obecności bakterii lub enzymów lub amino-
kwasów w próbkach biologicznych lub płynach ustrojowych, 
w tym w wydzielinie z oka, zestawy testowe do stosowania 
w diagnostyce chorób oczu u ludzi i zwierząt, diagnostyczne 
zestawy testowe do wykrywania chorób zapalnych oczu u lu-
dzi i zwierząt, diagnostyczne zestawy testowe do wykrywania 
obecności bakterii lub enzymów lub aminokwasów w prób-
kach biologicznych lub płynach ustrojowych, w tym w wy-
dzielinie z oka, u ludzi i zwierząt, 10 urządzenia do diagnostyki 
chorób oczu u ludzi i zwierząt, narzędzia i przyrządy do diagno-
styki chorób oczu u ludzi i zwierząt, w tym szpatułki oraz płatki 
diagnostyczne do pobrania i zbadania próbek biologicznych 
lub płynów ustrojowych, w tym wydzieliny z oka, przyrządy 
do testów diagnostycznych do oczu do stosowania u ludzi 
i zwierząt, zestawy testowe do stosowania w diagnostyce cho-
rób oczu u ludzi i zwierząt, diagnostyczne zestawy testowe 
do wykrywania chorób zapalnych oczu u ludzi i zwierząt, dia-
gnostyczne zestawy testowe do wykrywania obecności bakte-
rii lub enzymów lub aminokwasów w próbkach biologicznych 
lub płynach ustrojowych, w tym w wydzielinie z oka, u ludzi 
i zwierząt, aparatura stosowana do wykonywania testów dia-
gnostycznych opracowanych w celu wykrywania chorób oczu 
u ludzi i zwierząt, aparatura stosowana do wykonywania testów 
diagnostycznych opracowanych w celu wykrywania obecności 
bakterii lub enzymów lub aminokwasów w próbkach biolo-
gicznych lub płynach ustrojowych, w tym w wydzielinie z oka, 
u ludzi i zwierząt, urządzenia i przyrządy do analizy bakterii lub 
enzymów lub aminokwasów w próbkach biologicznych lub 
płynach ustrojowych, w tym w wydzielinie z oka, u ludzi i zwie-
rząt, płytki do testów do użytku w diagnostyce chorób oczu 
u ludzi i zwierząt, koncentratory śladowych substancji organicz-
nych do użytku w diagnostyce chorób oczu u ludzi i zwierząt, 
42 badania i rozwój w dziedzinie preparatów, materiałów oraz 
testów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce chorób 
oczu u ludzi i zwierząt, projektowanie i opracowywanie testów 
diagnostycznych oraz aparatury diagnostycznej stosowanych 
w diagnostyce chorób oczu u ludzi i zwierząt, w tym urządzeń, 
narzędzi i przyrządów medycznych stosowanych w diagnosty-
ce chorób oczu u ludzi i zwierząt, 44 usługi diagnostyki me-
dycznej i weterynaryjnej chorób oczu - testy i analizy, usługi 
medyczne i weterynaryjne do celów diagnostyki chorób oczu, 
usługi analiz związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób 
oczu u ludzi i zwierząt, badania oczu w celach diagnostycznych 
lub leczenia u ludzi i zwierząt, przeprowadzanie diagnozy cho-
rób oczu u ludzi i zwierząt.

(210) 521030 (220) 2020 11 18
(731) ELE MELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ele mele
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(531) 03.01.14, 03.01.24, 21.01.25, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu zabawek, gier, ubiorów 
i produktów dla dzieci.

(210) 521032 (220) 2020 11 18
(731) ELE MELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ele mele

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu zabawek, gier, ubiorów 
i produktów dla dzieci.

(210) 521033 (220) 2020 11 18
(731) ELE MELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) elemele
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu zabawek, gier, ubiorów 
i produktów dla dzieci.

(210) 521034 (220) 2020 11 18
(731) ELE MELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ele mele
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu zabawek, gier, ubiorów 
i produktów dla dzieci.

(210) 521040 (220) 2020 11 18
(731) BIELENDA KOSMETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda POWER WIT.C
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w płacie.

(210) 521054 (220) 2020 11 17
(731) INSTALMAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRCER

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04, 
29.01.08

(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi do-
ładowywania pojazdów elektrycznych, usługi elektryków, 
usługi hydrauliczne, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego, usługi dekarskie, usługi stoczniowe.

(210) 521055 (220) 2020 11 17
(731) INSTALMAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PROCER GROUP
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi do-
ładowywania pojazdów elektrycznych, usługi elektryków, 
usługi hydrauliczne, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego, usługi dekarskie, usługi stoczniowe.

(210) 521130 (220) 2020 11 20
(731) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi opieki medycznej, usługi poradnictwa 
medycznego, ambulatoryjna opieka medyczna, badania 
medyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, świadcze-
nie usług w zakresie opieki zdrowotnej, placówki rekonwale-
scencji, szpitale, kliniki, sanatoria.

(210) 521131 (220) 2020 11 20
(731) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) American Heart of Poland

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się 
z żywych tkanek, przewodniki chemiczne do elektrod elek-
trokardiografów, preparaty farmaceutyczne, hematogen, 
krew do celów medycznych, leki dla ludzi, radiologiczne sub-
stancje kontrastowe do celów medycznych, 10 instrumenty 
medyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, sztuczne 
organy i implanty, implanty medyczne z materiałów synte-
tycznych, stenty, sztuczne zastawki sercowe, zastawki pod-
skórne do wszczepiania, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, stymulatory serca (kardiostymulatory), 41 usłu-
gi edukacji medycznej, organizowanie seminariów i kongre-
sów o tematyce medycznej, prowadzenie seminariów i kon-
gresów, nauczanie, publikowanie książek, pisanie i publiko-
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wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 42 medyczne 
badania naukowe, prace badawcze nad produktami, prace 
badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, 
badania biotechnologiczne, badania i rozwój w dziedzinie 
biotechnologii, 44 usługi opieki medycznej, usługi poradnic-
twa medycznego, ambulatoryjna opieka medyczna, badania 
medyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, świadcze-
nie usług w zakresie opieki zdrowotnej, placówki rekonwale-
scencji, szpitale, kliniki, sanatoria.

(210) 521132 (220) 2020 11 20
(731) COSMLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) COSMLY
(510), (511) 3 antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, saszetki zapachowe do bielizny,, emulsje kosme-
tyczne, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], maseczki do twarzy, pudry do makija-
żu, perfumy, wody toaletowe i wody kolońskie, kosmetyki,  
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do włosów,  
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki upiększające, 
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie 
żeli, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, 
kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], 
nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy 
do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], 
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olej-
ki do ciała [kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], 
olejki po opalaniu [kosmetyki], perfumowane kosmetyki w ae-
rozolu do ciała, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], 
płyny do twarzy [kosmetyki], podkłady do paznokci [kosmety-
ki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty powlekające usta 
[kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], 
pudry w kamieniu [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], 
środki nawilżające [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosme-
tyki], inne niż do celów medycznych, szminki blokujące promie-
niowanie słoneczne [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki], 
toniki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele na-
wilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], zmywacze 
do paznokci [kosmetyki], szampony przeciwłupieżowe, sole za-
pachowe do kąpieli, 5 środki sanitarne do celów medycznych, 
preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetycz-
na żywność przystosowana do celów medycznych, dietetycz-
ne substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty 
lecznicze, żywność dla dzieci i niemowląt, plastry do celów me-
dycznych, plastry lecznicze, medyczne i chirurgiczne materiały 
opatrunkowe, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, woski dentystyczne, balsamy do celów farmaceu-
tycznych, balsamy do użytku medycznego, lecznicze balsamy, 
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, leki ziołowe, suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, mineralne suplementy diety dla ludzi, 
mineralne suplementy diety dla zwierząt, odżywcze suplemen-
ty diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, chusteczki nasą-
czane płynami farmaceutycznymi, majtki higieniczne, podpaski 
higieniczne, intymne preparaty nawilżające, kadzidełka do od-
straszania owadów, środki tamujące krwawienia, lepy na muchy, 
środki do tępienia much, wkładki ochronne do majtek, prepa-

raty i artykuły higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, 
preparaty przeciwmolowe, odświeżacze do ubrań i tkanin, 
odświeżacze oddechu do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty 
do czyszczenia i dezynfekcji szkieł kontaktowych, woda termal-
na, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, dziecięce pielu-
cho - majtki, środki medyczne przeciw poceniu się, podpaski, 
tampony, tampony sanitarne, tampony do celów medycz-
nych, wkładki laktacyjne, probiotyki (suplementy), suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze 
w płynie, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suple-
menty ziołowe, suplementy żywnościowe, ziołowe suplemen-
ty diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,  
35 usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej: kosmetyków, produktów farmaceutycznych, pro-
duktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych, substancji 
dietetycznych do celów leczniczych, herbat leczniczych, żyw-
ności dla niemowląt, artykułów chemii gospodarczej, wyrobów 
zielarskich, 44 usługi medyczne, usługi medyczne do celów 
diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi opieki medycznej, 
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usłu-
gi klinik zdrowia [medyczne], porady w zakresie farmakologii, 
pomoc medyczna, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, 
usługi kosmetyczne dla ludzi, opieka pielęgniarska, poradnic-
two z zakresu medycyny, medycyny naturalnej i farmacji.

(210) 521150 (220) 2020 11 20
(731) CIEŚLAK MATEUSZ 92 MEDIA, Adamów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Motór

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 magazyny, czasopisma [periodyki, książki, 
albumy, 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, 
czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, 35 usługi marke-
tingowe i reklama.

(210) 521159 (220) 2020 11 21
(731) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) flexi-one
(510), (511) 25 odzież, w szczególności bielizna.

(210) 521170 (220) 2020 11 21
(731) DARGAS-DRAGANIK MARTA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAW FOR INNOVATIONS



Nr  ZT1/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

(531) 05.05.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawne dotyczące 
praw własności intelektualnej, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne 
związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie po-
mocy prawnej, usługi wsparcia prawnego, eksploatacja 
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego po-
przez licencjonowanie [usługi prawne], licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie mate-
riałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne],  
licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], licencjonowanie patentów i zastosowań patento-
wych [usługi prawne], licencjonowanie postaci z kreskówek 
[usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych [usługi 
prawne], licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], 
licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych 
i wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], licencjo-
nowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw 
autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własno-
ści intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi 
prawne], licencjonowanie praw związanych z programami, 
produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi 
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z pro-
dukcjami wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw 
związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie 
praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne],  
licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewi-
zyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych 
z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowa-
nie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], 
licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], 
licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi praw-
ne], licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], 
mediacja [usługi prawne], monitorowanie znaków towaro-
wych [usługi prawne], programy komputerowe (licencjo-
nowanie -) [usługi prawne], rejestracja nazw domen w celu 
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kompute-
rowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach pu-
blikacji oprogramowania, usługi doradcze związane z pra-
wami konsumenta [doradztwo prawne], usługi informacji 
prawnej, usługi licencjonowania związane z produkcją 
towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania zwią-
zane z prawami do przedstawień [usługi prawne], usługi 
monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków 
towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi praw-
ne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi 
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi 
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, 
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądo-
wymi, usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne 
w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, 
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjo-
wania i sporządzania umów związanych z prawami własno-
ści intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywa-
nia patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami 
licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, 
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, usługi prawne związane z roszczeniami z ty-
tułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane 

z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne 
związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności przemy-
słowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw do emisji, usługi prawne związane z licencjono-
waniem praw autorskich, usługi prawne związane z ochro-
ną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji fil-
mowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektu-
alnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw 
do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, 
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi rejestracyjne 
(prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], usługi związane z przeniesieniem 
tytułu własności [usługi prawne], zarządzanie i wykorzy-
stywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi 
prawne], prawo nowych technologii, prawo IT.

(210) 521171 (220) 2020 11 21
(731) JAKUBIAK KAMILA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ś Świeczkowe Love

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 4 świeczki.

(210) 521178 (220) 2020 11 23
(731) WŁODARCZYK JAROSŁAW CENTRUM REKLAMY 

GRAFFICO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) CZYSTOJAK
(510), (511) 11 urządzenia do odkażania, urządzenia do de-
zynfekcji.

(210) 521195 (220) 2020 11 19
(731) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FM WORLD POLSKA POWRÓT DO przyszłości

(531) 26.04.01, 26.04.18, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, marketing ukierunkowany, outsourcing [doradz-
two biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, reklama, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
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wszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, 
usługi marketingowe, 41 dystrybucja filmów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie loterii, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism.

(210) 521199 (220) 2020 11 20
(731) KOMARNICKA-NOWAK BEATA, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) Komarnicka-Nowak
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowanie i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy 
i doradztwo w zakresie wyceny praw, usługi w zakresie 
tworzenia i rejestracji firm, administrowanie działalnością 
gospodarczą, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 
usługi finansowe, doradztwo podatkowe, konsultacje 
i doradztwo w zakresie usług finansowych, usługi konsul-
tingowe i doradcze dotyczące kwestii finansowych i po-
datkowych, 45 usługi prawne, usługi arbitrażowe, badania 
prawne, usługi i doradztwo w zakresie prawa, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, pomoc świadczona 
przez prawników.

(210) 521201 (220) 2020 11 20
(731) KUCZYŃSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.01.04, 05.01.07, 05.01.16
(510), (511) 8 noże, noże do krojenia mięsa, noże do obrób-
ki skóry, noże do usuwania rybich łusek, noże myśliwskie, 
nożyki kuchenne, obieraczki do warzyw (narzędzia ręczne), 
przyrządy tnące (narzędzia ręczne), rozdrabniacze do wa-
rzyw, scyzoryki, sztućce, sztućce stołowe (noże, widelce, łyż-
ki), sztylety, tasaki (ręczne), tłuczki (narzędzia ręczne). toporki, 
topory rzeźnicze, widelce do mięsa.

(210) 521212 (220) 2020 11 23
(731) ZDUNIKOWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Brand Intelligence
(510), (511) 35 gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, kompilacja statystyk związanych z reklamą, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja 
[reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama, rekla-
ma banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama 
i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billbo-
ardach elektronicznych, reklama on-line poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednic-

twem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama pro-
mocyjna projektów badawczych, reklama radiowa, reklama 
promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów 
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarze-
niami sportowymi, reklama w zakresie filmów kinowych, 
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama ze-
wnętrzna, reklama związana z transportem i dostawą, roz-
powszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie 
informacji związanych z reklamą, usługi badawcze związane 
z reklamą, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie analizy 
nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone 
za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościo-
wych, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych 
konsumentów, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie 
demografii do celów marketingowych, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 
produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie 
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo 
w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie stra-
tegii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie tożsamości 
przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych 
i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, doradztwo związane z zarządzaniem, zarządzanie pro-
cesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 41 kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, orga-
nizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie 
seminariów związanych z reklamą, doradztwo w zakresie 
produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń.

(210) 521225 (220) 2020 11 20
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Retixoft Angio
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, ae-
rozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kom-
presy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne 
do celów medycznych, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów 
medycznych.
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(210) 521234 (220) 2020 11 23
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEP COSIW

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma i wydawnictwa perio-
dyczne, kalendarze, katalogi, 35 usługi w zakresie organizacji 
targów i wystaw branżowych o charakterze handlowo - pro-
mocyjnym, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji.

(210) 521236 (220) 2020 11 23
(731) WITAK PAWEŁ BALNEO, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALL-BOX

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji insta-
lacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa-
nitacji, instalacje jądrowe, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządze-
nia do transportu gazów spalinowych, sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności 
i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku 
osobistego, urządzenia do opalania się, zapalniczki i zapalar-
ki, urządzenia do suszenia, urządzenia do zapłonu.

(210) 521255 (220) 2020 11 24
(731) MARKET-SHOW EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 28 balony.

(210) 521316 (220) 2020 11 25
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #jednaplaneta jednożycie

(531) 01.05.23, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie do mediów i publikowania, oprogramowanie kom-
puterowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawni-
czej, utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje 
elektroniczne, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci 
elektronicznej z Internetu, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, 16 materiały drukowane, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, publikacje drukowane, 35 usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, 38 usługi agencji 
prasowych, usługi elektronicznej agencji prasowej, agencje 
informacyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie on-line, usługi 
wydawnicze, usługi reporterskie, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 521359 (220) 2020 11 25
(731) PHARMA MEDICAL HOUSE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Prostigra Max
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy die-
ty, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy ziołowe, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety 
składające się z witamin, suplementy diety z cynkiem, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, suplementy diety 
polecane przy dolegliwościach związanych z układem mo-
czowym, suplementy diety wspomagające leczenie, suple-
ment diety do celów medycznych, preparaty wspomaga-
jące leczenie, suplement diety wspomagający prawidłowy 
stan błon śluzowych, preparat wspomagający prawidłowe 
funkcjonowanie prostaty, suplement diety wspomagający 
sprawność układu moczowo-płciowego, suplement diety 
dodający energii, przyczyniający się do zmniejszenia uczu-
cia zmęczenia oraz wspomagający utrzymanie sprawności 
fizycznej i seksualnej.

(210) 521380 (220) 2020 11 26
(731) JOSEK WOJCIECH, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wojciech Josek Lean Six Sigma Academy Poland
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo związane 
z zarządzaniem, doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -), działalność 
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gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -), doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w za-
kresie -), doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsię-
biorstwie, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji przedsię-
biorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, 41 szkolenia biz-
nesowe, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą.

(210) 521382 (220) 2020 11 26
(731) ALKOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobroć STORE

(531) 26.04.01, 26.04.14, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie produk-
tów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane 
z produktami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnic-
twie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z che-
mikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnic-
twie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi.

(210) 521386 (220) 2020 11 26
(731) PRAVNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY ETAP

(531) 07.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usłu-
gi alternatywnego rozwiązywania sporów, doradztwo praw-
ne, usługi prawne, mediacja [usługi prawne], usługi wsparcia 
prawnego, usługi radców prawnych, pośrednictwo w proce-
durach prawnych, usługi prawne w zakresie mediacji, porady 
prawne i zastępstwo procesowe.

(210) 521522 (220) 2020 11 30
(731) OLSZEWSKI DARIUSZ, Suchedniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zuzu

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 materiały tekstylne do filtrowania, tkaniny, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, mate-
riały do filtrowania z tekstylnych materiałów, materiały do fil-
trowania - tkaniny, tkaniny do filtrowania, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 521523 (220) 2020 11 30
(731) SEE MY MODEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEE MY MODEL PROJEKTUJ POKAZUJ SPRZEDAWAJ

(531) 26.01.12, 27.05.01, 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 zarządzanie stronami internetowymi 
na rzecz osób trzecich, hosting stron internetowych, hosting 
serwerów, hosting portali internetowych, projektowanie por-
tali internetowych, platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, usługi doradztwa informatycznego, 
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej.
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(210) 521528 (220) 2020 11 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE PAB-KATMAR IRENEUSZ ŻYNDA 
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Pabianice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pabby

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 521534 (220) 2020 11 30
(731) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIRL GG GANG

(531) 17.02.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, koszule, kurtki, na-
krycia głowy, odzież, obuwie, paski, płaszcze, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, t-shirty, 
żakiety, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, nakryciami głowy, 
obuwiem, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów 
odzieżowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 521542 (220) 2020 12 01
(731) RESPMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Breather ONE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i wetery-
naryjne.

(210) 521547 (220) 2020 12 01
(731) POKUTYŃSKA IWONA, POKUTYŃSKI KAZIMIERZ 

PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA CYWILNA,  
Drawsko Pomorskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia Cukiernia 1990r. Pokutyńscy

(531) 02.01.11, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, potrawy gotowe, zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, 30 cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 521548 (220) 2020 12 01
(731) SOBAŃSKA-FABISIAK EWA AVPOINT, Wola Smolana
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AV POINT Twój punkt widzenia

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 projektory, ekrany projekcyjne, monitory, 
monitory dotykowe, odtwarzacze wideo, głośniki, wzmac-
niacze, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń infor-
matycznych, audio-video i telekomunikacji, kable audio, 
tablice interaktywne do komputerów, interaktywne tabli-
ce elektroniczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], ekrany wideo, monitory [programy kompu-
terowe], monitory [sprzęt komputerowy], projektory wideo, 
subwoofery, urządzenia do nauczania, uchwyty ścienne 
dla monitorów telewizyjnych, uchwyty na telefony komór-
kowe, uchwyty na tablety przystosowane do użytku w sa-
mochodach, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń 
nawigacyjnych, uchwyty do aparatów fotograficznych, 
uchwyty do głośników, uchwyty do kamer montowanych 
do kasków, uchwyty do korzystania z telefonów komórko-
wych bez użycia rąk, uchwyty do mocowania przystosowa-
ne do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, uchwyty do projektorów, 
uchwyty do ekranów projekcyjnych, uchwyty do tablic inte-
raktywnych, 35 administrowanie sprzedażą, promocja sprze-
daży, usługi zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

(210) 521581 (220) 2020 11 30
(731) INTEGRAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVEREM
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, balerinki [obuwie], bandany, bermudy, bezrękawni-
ki, bielizna, bikini, blezery, bluzki nietoperze, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe z kap-
turem, body [bielizna], body [odzież], body niemowlęce, 
bojówki, bokserki, bolerka, botki, bryczesy, buty damskie, 
buty do biegania, buty na platformie, buty na wysokim 
obcasie, buty sportowe, buty zimowe, buty dziecięce, 
chusty, szale na głowę, czapki bejsbolówki, czapki sporto-
we, czapki wełniane, czapki z daszkiem, damskie sukienki 
na uroczystości, długa bielizna, długie kurtki, długie szale 
damskie, dolne części ubrań [odzież], dresy, dżinsy, ele-
ganckie spodnie, espadryle, futra [odzież], galowa odzież 
wieczorowa, garnitury, getry, golfy, gorset, grube płaszcze, 
halki [odzież], japonki, jednoczęściowa bielizna damska 
[body połączone z rajstopami], jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i małych dzieci, kaftany, kalosze, kamizelki, 
kombinezony, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 
kostiumy, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszul-
ki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla 
niemowląt i małych dzieci, kożuchy, krawaty, kurtki, leggin-
sy, minispódniczki, mokasyny, obuwie, obuwie dla męż-
czyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla dzieci, odzież cią-
żowa, odzież codzienna, odzież damska, odzież dziecięca, 
odzież męska, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież ze skóry, 
ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, pajacyki dla dzieci 
[odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, pulowery, 
sandały, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie dziecięce, 
spódnice, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, te-
nisówki, topy [odzież], trencze, tuniki.

(210) 521584 (220) 2020 11 30
(731) 4E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4DACHY

(531) 07.03.11, 07.01.24, 24.17.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 19 asfaltowe powłoki dachowe, bitumiczne 
powłoki dachowe, bitumiczne produkty w postaci arkuszy 
do impregnacji wodoodpornej powierzchni dachowych, ce-
ment dachowy, dachy, deski dachowe [z drewna], faliste arku-
sze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały 
dachowe], filcowe pokrycia dachowe, krawędzie dachów 
(niemetalowe -), materiały do pokrywania dachu, membrany 
do pokryć dachowych, membrany dachowe z PCV, nieme-
talowa więźba dachowa, niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, niemetalowe 
dachówki, okna dachowe (nie z metalu), panele dachowe, 
niemetalowe, papa dachowa, płyty dachowe [z drewna], po-
krycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 
polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], szczeli-
wo bitumiczne do pokrywania dachu, tkaniny niemetalowe 
do wzmacniania dachów, warstwy izolacyjne dachu, wykoń-
czeniowe elementy dachów, niemetalowe, 37 izolowanie 
dachów, instalacja pokryć dachowych, konserwacja i napra-
wa rynien dachowych, konserwacja dachów, montaż belko-
wania dachu, nakładanie powłok nieprzemakalnych na da-

chy, naprawa dachów, pokrywanie dachów papą, ponowna 
obróbka powierzchni dachów, rozbiórka dachów, układanie 
dachówek i płytek łupkowych, usługi instalacji dachów.

(210) 521585 (220) 2020 11 30
(731) 4E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMY PLUS

(531) 07.01.24, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, domy pre-
fabrykowane (niemetalowe -), domy z prefabrykatów [zesta-
wy do montażu], domy z prefabrykatów z drewna [zestawy 
do montażu], modułowe domy z bali, niemetalowe domy 
przenośne, prefabrykowane domy z bali, 37 budowa domów, 
budowa domów na zamówienie, prace konstrukcyjne domów 
z prefabrykatów, stawianie domów z prefabrykatów, usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 521586 (220) 2020 11 30
(731) 4E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIĄZAR PLUS

(531) 07.01.24, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 belki drewniane, budowle drewniane, dachy 
niemetalowe, deski dachowe [z drewna], deski drewniane, 
drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, elementy kon-
strukcji z drewna, filcowe pokrycia dachowe, niemetalowe 
krawędzie dachów, krokwie drewniane, legary drewniane, na-
mioty ogrodowe [szkielety ramowe] niemetalowe i nie z ma-
teriału tekstylnego, niemetalowa więźba dachowa, niemeta-
lowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały 
na pokrycia dachowe, niemetalowe płyty dachowe, niemeta-
lowe przenośne stoiska wystawowe [konstrukcje], niemetalo-
we szkielety konstrukcji budowlane, panele dachowe, nieme-
talowe, panele drewniane, płytki mocowane na gwoździach 
[niemetalowe] do łączenia wiązarów dachowych, płyty da-
chowe [z drewna], płyty z drewna, podpory niemetalowe, pro-
file drewniane, tkaniny niemetalowe do wzmacniania dachów, 
warstwy izolacyjne dachu, wiązary niemetalowe, wykończe-
niowe elementy dachów, niemetalowe, 37 montaż belkowa-
nia dachu, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, na-
prawa dachów, pokrywanie dachów papą, ponowna obróbka 
powierzchni dachów, rozbiórka dachów, układanie dachówek 
i płytek łupkowych, usługi instalacji dachów, usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, izolowanie 
dachów, instalacja pokryć dachowych, konserwacja dachów.
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(210) 521594 (220) 2020 11 30
(731) Katjes Fassin GmbH+Co KG, Emmerich, DE
(540) (znak słowny)
(540) VITAMINIS
(510), (511) 30 słodycze, guma do żucia owocowa, pianki, 
lukrecja.

(210) 521595 (220) 2020 12 01
(731) PRO PROGRESSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS ON  Created by Pro Progressio Business

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje reklamo-
we, publikacje promocyjne, czasopisma [periodyki], periody-
ki drukowane, czasopisma branżowe, 41 usługi wydawnicze, 
publikacja czasopism, publikowanie czasopism elektronicz-
nych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowa-
nie gazet, periodyków, katalogów i broszur, udostępnianie 
publikacji on-line, wydawanie czasopism, wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej.

(210) 521601 (220) 2020 12 01
(731) KIEŁBASA KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLAR SERVICE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną.

(210) 521603 (220) 2020 12 01
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aryzof
(510), (511) 5 leki dla ludzi, suplementy diety, produkty far-
maceutyczne.

(210) 521606 (220) 2020 12 01
(731) BARTNIK KRZYSZTOF IMKER, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) IMKER
(510), (511) 35 zarządzanie relacjami z klientami, zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 

reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, tworzenie list potencjalnych klientów, usługi 
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, 
usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe 
dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi w za-
kresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi zarzą-
dzania biurowego [dla osób trzecich], usługi marketingowe, 
marketing internetowy, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, kampanie marketingowe, dostarczanie biznesowych 
informacji marketingowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
marketing dotyczący promocji, dostarczanie informacji 
marketingowej, doradztwo w zakresie marketingu, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie badań ryn-
ku dla wydawców, usługi reklamowe związane z książkami, 
usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, usługi odbierania zamówień telefonicznych 
na rzecz osób trzecich, przetwarzanie zapytań telefonicz-
nych dotyczących reklamowanych towarów i usług, zarzą-
dzanie biznesowe dla sklepów, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line, wsparcie w dzie-
dzinie komercjalizacji produktów, promocyjne usługi han-
dlowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, skom-
puteryzowane zarządzanie bazami danych, pomoc w zakre-
sie marketingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, publiko-
wanie materiałów i tekstów reklamowych, obsługiwanie 
centrali telefonicznych na rzecz innych, zarządzanie punk-
tami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, 38 usługi połą-
czeń internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek 
gospodarczych, zapewnianie dostępu do blogów interneto-
wych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, za-
pewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, zapewnianie dostępu do platform i portali w In-
ternecie, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektro-
nicznej, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną 
za pośrednictwem Internetu, 39 składowanie towarów, pa-
kowanie towarów, transport towarów, organizowanie wysył-
ki towarów, magazynowanie towarów, usługi składowania 
towarów, wysyłka towarów, 40 drukowanie, drukowanie 
książek, usługi składania druku, usługi wykańczania druków, 
usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykań-
czania druków [składanie], udzielanie informacji dotyczących 
usług drukarskich, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych, publikowanie druków w formie 
elektronicznej, publikacja multimedialna materiałów druko-
wanych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, korekta rę-
kopisów, publikowanie książek, publikacja i redagowanie 
książek, usługi informacyjne dotyczące książek, kursy szko-
leniowe związane z obsługą klienta, produkcja filmów wi-



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT1/2021

deo, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia 
w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe 
dla biznesu, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, publi-
kowanie tekstów, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem 
tekstów pisanych, konsultacje edytorskie, usługi w zakresie 
publikacji biuletynów, wydawanie biuletynów, udzielanie in-
formacji związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji książek.

(210) 521612 (220) 2020 12 02
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTAREI 1745

(531) 25.01.15, 25.01.17, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 01.01.17, 26.01.01, 26.01.12, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów 
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win mu-
sujących.

(210) 521621 (220) 2020 12 01
(731) PAWLIKOWSKI MARCIN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Medimart
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty 
farmaceutyczne dla ludzi, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki 
opatrunkowe pierwszej pomocy, preparaty i artykuły den-
tystyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, dentystyczne (materiały -) 
do odcisków, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 10 urzą-
dzenia i instrumenty medyczne, protezy kończyn, protezy 
dentystyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego 
i pacjentów, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 35 rekla-
ma, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakre-
sie badania rynku, produkcja filmów reklamowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami hi-

gienicznymi dla ludzi, usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,  
39 pakowanie towarów, dostarczanie towarów, składowanie 
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, wynajmowa-
nie magazynów, dostawa towarów, dostarczanie paczek.

(210) 521624 (220) 2020 12 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nik-Pol

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 521625 (220) 2020 12 01
(731) GRODZIŃSKI KONRAD REFORM, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER! TENIS Akademia Tenisa

(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.14, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 41 wynajmowanie kortów tenisowych.

(210) 521629 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Puenta
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521630 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ozzi
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
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(210) 521633 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tekno
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521634 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sauron
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521635 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tridox
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521637 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AsPik
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521638 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Devon
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521639 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Durango
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521640 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flutik
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521641 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flutrix
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 521642 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Gabor
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521644 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Goldon
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521645 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gostar
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521646 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lagor
(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom.

(210) 521647 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) La Zina
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521648 (220) 2020 12 01
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mars
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 521655 (220) 2020 12 03
(731) SMOLEŃSKI PIOTR, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TasmaneS
(510), (511) 41 nagrywanie muzyki, rozrywka z udziałem 
muzyki, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe 
świadczone przez muzyków, usługi artystów estradowych 
świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w posta-
ci nagranej muzyki, komponowanie muzyki dla osób trze-
cich, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w za-
kresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań 
wideo i filmów, zapewnianie muzyki na żywo, usługi rozryw-
kowe świadczone przez wokalistów.

(210) 521656 (220) 2020 12 03
(731) WUJEWSKI PIOTR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TejsTy Place

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, 
bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, puby, restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoho-
lowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych, 
usługi barowe, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji 
fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usłu-
gi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania posił-
ków, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi 
zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 521657 (220) 2020 12 03
(731) NOWICKI JACEK NOWICKI NATURALNIE, Potaśnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jack’s MEAT

(531) 11.01.03, 14.07.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso wołowe, wieprzowe, drób, ryby, dzi-
czyzna, przetwory z mięsa i drobiu, wyroby wędliniarskie, 
wyroby mięsne smażone, pieczone, wędzone, grillowane, 
wędzonki, kiełbasy, parówki, podroby i wyroby podrobowe, 
wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mię-
sne, konserwy mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze 
spożywcze, pasztety mięsne, galaretki mięsne, krokiety, zupy 
i składniki do przyrządzania zup, flaki, koncentraty obiado-
we, sałatki owocowe, sałatki warzywne, soki warzywne, sosy 
mięsne, sosy do sałatek, frytki, potrawy na bazie ziemniaków 
w tym placki ziemniaczane, potrawy na bazie jaj, potrawy 
na bazie sera, owoce i warzywa konserwowane, suszo-
ne i gotowane, pikle, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, 
marmolada, napoje mleczne lub z przewagą mleka, desery 
mleczne, jogurt, kefir, masło, maślanka, mleko, ser, ser biały, 
śmietana, potrawy z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, 
warzyw, produktów mlecznych zawarte w tej klasie.



Numery zgłoszeń

1

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

Klasa 
towarów

1 516583, 517344, 521646

2 516583, 516635

3 507603, 515703, 516584, 517344, 518267, 518357, 518683, 518844, 519354, 519655, 520038, 521040, 521132, 
521621

4 521171

5 507603, 512962, 516584, 517344, 517963, 517969, 518357, 518683, 519593, 519779, 519781, 519782, 519925, 
520030, 520034, 520038, 520975, 521131, 521132, 521225, 521359, 521603, 521621, 521629, 521630, 521633, 
521634, 521635, 521637, 521638, 521639, 521640, 521641, 521642, 521644, 521645, 521647, 521648

6 520469

7 518330, 518334, 519858, 520405, 520438

8 518330, 518334, 519257, 521201

9 504591, 512094, 512097, 517341, 517982, 518239, 518419, 518767, 518768, 519804, 519981, 520405, 520449, 
521316, 521523, 521548

10 512094, 512097, 519257, 519872, 520030, 520034, 520975, 521131, 521542, 521621

11 515451, 521178, 521236

12 500045, 515991, 518330, 518334, 520438

14 520011

16 500045, 507603, 517982, 520405, 520449, 521150, 521234, 521316, 521595

17 516583, 520405

18 520011, 520405

19 516583, 516635, 521584, 521585, 521586

20 519257, 519317

21 516584, 518777, 519190, 519257, 520038, 520405

22 500045, 520405

24 518674, 519317, 521522, 521528

25 500045, 505762, 507603, 515739, 517982, 519317, 519655, 519932, 520011, 520405, 520691, 521159, 521522, 
521528, 521534, 521581

26 519190

28 505762, 517982, 519261, 519521, 520405, 521255

29 507603, 521547, 521624, 521657

30 507603, 517963, 517969, 518063, 518064, 518683, 520022, 521150, 521547, 521594

31 518777, 519190

32 507603, 519354, 520793

33 520793, 521612

34 519593

35 500045, 504591, 512094, 512097, 517963, 517969, 517982, 518131, 518290, 518330, 518334, 518482, 518484, 
518485, 518683, 518826, 519198, 519443, 519593, 519633, 519981, 519984, 520019, 520027, 520425, 520581, 
521030, 521032, 521033, 521034, 521132, 521150, 521195, 521199, 521212, 521234, 521316, 521380, 521382, 
521534, 521547, 521548, 521606, 521621

36 515546, 515549, 520019, 520470, 520800, 520801, 521199
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21 2

37 504591, 508884, 515451, 515546, 515549, 518330, 518334, 519087, 519241, 521054, 521055, 521584, 521585, 
521586, 521601

38 504591, 515701, 517982, 519443, 519574, 520019, 521316, 521606

39 518330, 518334, 519087, 521606, 521621

40 521606

41 505762, 515009, 515701, 517081, 517982, 518091, 518093, 518096, 518777, 518812, 518826, 519087, 519198, 
519443, 519695, 519752, 519804, 519932, 520019, 520405, 520425, 520449, 521131, 521195, 521212, 521234, 
521316, 521380, 521595, 521606, 521625, 521655

42 504591, 508884, 512094, 512097, 515451, 515546, 515549, 517982, 518290, 519087, 519198, 519443, 519981, 
519984, 520975, 521131, 521523

43 516570, 517963, 517969, 518131, 518777, 519999, 521656

44 518777, 518812, 518826, 519576, 519872, 520449, 520975, 521130, 521131, 521132

45 504591, 515348, 519865, 520176, 520470, 520801, 521170, 521199, 521386



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#jednaplaneta jednożycie 521316

#teambezgranic 520405

4DACHY 521584

AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA 507603

American Heart of Poland 521131

Anielskie CIASTKA 520022

Aryzof 521603

AsPik 521637

AV POINT Twój punkt widzenia 521548

Bielenda POWER WIT.C 521040

BioLine 520030

Brand Intelligence 521212

Breather ONE 521542

COSMLY 521132

CZYSTOJAK 521178

D dok dok 519576

Dada Accesories 519257

Dada Comfort 519317

Dada Fun & Play 519261

Devon 521638

dobroć STORE 521382

domowe laboratorium OD 1987 ROKU 520038

DOMY PLUS 521585

drogownictwo 518091

Durango 521639

DXB Sp.z o.o. 519241

ECONATURIS Z MIŁOŚCI DO NATURY 518683

ele mele 521030

ele mele 521032

ele mele 521034

elemele 521033

ENZIM 517344

EVELINE COSMETICS 516584

EVEREM 521581

FAMILIJNA Piekarnia z Doliny Baryczy 517963

Farby KABE supreme. 516583

Feba 515739

FINCO-STAL 520469

FLASH CASH.PL 520800

flexi-one 521159

Flutik 521640

Flutrix 521641

FM WORLD POLSKA POWRÓT DO przyszłości 521195

FNT FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO  
TRANSPORTU 500045

FOCUS ON  Created by Pro Progressio Business 521595

food rentgen 519198

G!GA 520793

Gabor 521642

GAGABOO 520691

Genius 517081

GIRL GG GANG 521534

GLORIA RUDEL GROUP 520176

Godive 519804

Goldon 521644

Gostar 521645

GRAND 517341

GROMDA FIGHT CLUB 515701

Grupa Familijna 517969

HSK UV CARE 515451

HYDREX 520027

IBULEK OLEOFARM 519925

IBULEK 519781

IBULEK 519782

IMKER 521606

IMOPEKSIS 519695

INFLAEYEZ 520975

IXA 519858

Jack’s MEAT 521657

jesteś BOSS/KA 515009

JL JUST LIMITLESS 520011

JOHNY WEST 519593

K2 NIERUCHOMOŚCI 515546

K2 NIERUCHOMOŚCI 515549

kakto.pl rtv/agd 518482

kakto.pl 518484

KANCELARIA KRYZYSOWA 515348

Kancelaria Patronus 519865

Komarnicka-Nowak 521199

KOPERNIK TORUŃ SZTUKA TORUŃSKIEGO  
PIERNIKARSTWA Katarzynki  
Oryginalna receptura od 1763 ROKU 518063

KOPERNIK TORUŃ SZTUKA TORUŃSKIEGO  
PIERNIKARSTWA Katarzynki  
Oryginalna receptura od 1763 ROKU 518064

KOPP&HAGEN 518290

KwiatyTESS 519190

L3HARRIS 504591

La Zina 521647

Lagor 521646
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LAJUU 519655

LAS NA ZAWSZE 518812

LAW FOR INNOVATIONS 521170

Le Coeur 518267

Little Barrel 518131

Mars 521648

MASTERPACK 520438

Medimart 521621

Micha Wilka 519633

miniclinic 520034

morskiePsy 518777

Motór 521150

Next Era 519574

Nik-Pol 521624

NOVUMORTOPEDIA 519872

NOWY ETAP 521386

O2 OxyBed 518239

oficjalne ROZPOCZĘCIE WAKACJI Bałtów 519752

OLEOFARM IBULEK 519779

osuszymy to 519087

Ozzi 521630

P PERUN 515991

pabby 521528

PHARM SYNTEZA COSMETICS 518844

Piekarnia Cukiernia 1990r. Pokutyńscy 521547

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca 521130

PORTAREI 1745 521612

POWER! TENIS Akademia Tenisa 521625

PRACODAWCA Z SERCEM 520425

PRCER 521054

PROCER GROUP 521055

Program Ochrony Prosumenta 519984

Prostigra Max 521359

przegląd komunikacyjny SITK miesięcznik  
naukowo-techniczny stowarzyszenia  
inżynierów i techników komunikacji RP 518096

Puenta 521629

pure 519981

R romax 518334

R 518330

REPREZENTACJA TVP 517982

RESET PREMIUM 519354

Retixoft Angio 521225

R-K-S MIRKÓW 519932

RYSZKÓWKA 519999

Sauron 521634

SEE MY MODEL  
PROJEKTUJ POKAZUJ SPRZEDAWAJ 521523

SEP COSIW 521234

SHOW 521255

SKATE CLUB 42 ŁÓDŹ 505762

SOFTBASE 508884

SOLAR SERVICE 521601

SORAYA BOTANIC RETINOL 515703

Soundy 518419

SSD Kancelaria 520470

SSD Serwis 520801

SUPERNOVA 516635

SYSTEM PARTNERSKI Bankier.pl 520019

Ś Świeczkowe Love 521171

TasmaneS 521655

TejsTy Place 521656

Tekno 521633

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY  
URBAN AND REGIONAL TRANSPORT 518093

Trening Przyrostu Kompetencji 512094

Tridox 521635

Tuba w Ślizgawce 512097

tULImisie 519521

VERO FOR NATURE 520581

VERO SOLAR 518767

VERO SOLAR 518768

VITAMINIS 521594

WALL Snuggles 518674

WALL-BOX 521236

WellmeTime 518826

WIĄZAR PLUS 521586

Wojciech Josek Lean Six Sigma  
Academy Poland 521380

YONELLE HYALURONIC ACID FORTE 518357

zadowolenie.pl 518485

ZAMIASTOWI.PL 519443

ZDROWE NAWYKI 520449

zuzu 521522

Źródło Raduni 516570



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.

1329041 KASK (2020 11 12)
CFE: 27.05.01 9

1525649 RaiffPay (2019 10 07, 2019 07 26)
CFE: 24.11.25, 26.02.05, 
26.13.25, 27.05.24, 29.01.13

9, 35, 36, 38, 42

1564885 (2020 10 29, 2020 10 13)
CFE: 01.01.01, 25.07.01, 26.04.05 12, 28, 37

1564938 Bonne Maman (2020 10 20, 2020 04 24)
CFE: 08.01.15, 19.03.03, 25.07.02, 
27.05.01, 29.01.13

30

1565012 AsiaKiss (2020 06 18, 2019 12 27)
CFE: 05.05.20, 27.05.01 3, 35

1565050 Florabiol (2020 08 12)
CFE: 05.03.11, 27.05.01 3, 5

1565098 CORUBA (2020 10 16) 12, 20, 21, 22, 24, 
27, 28

1565121 REBORN (2020 10 09) 16, 17, 35, 39, 40, 42
1565150 BIONLY (2020 09 25)

CFE: 27.05.01 3
1565181 Age Proteom (2020 09 25, 

2020 04 14)
3, 5, 44

1565189 BONNDIPH (2020 09 25)
CFE: 26.11.01, 28.03.00 25

1565210 (2020 08 25, 2020 02 26)
CFE: 19.07.01, 19.08.07 32, 33, 35, 39

1565290 SILSEQ (2020 07 23, 2020 06 18) 3, 5

1565321 reborn (2020 10 09, 2020 04 09)
CFE: 24.15.01, 27.01.25, 
27.05.01, 29.01.12

16, 17, 35, 39, 40, 42

1565333 TENDOCOLINN (2020 10 01) 5
1565342 CraftCore (2020 07 28, 2020 07 21) 19
1565346 Kanz (2020 11 16, 2020 08 27) 32
1565414 ARÉNI (2020 10 20, 2020 07 02)

CFE: 23.01.01, 27.05.14 33
1565542 KILL bacill (2020 08 06, 2020 03 13)

CFE: 04.05.21, 21.03.21, 24.17.23, 
25.01.19, 27.05.01, 28.05.00

3, 35

1565583 HERMES MINUIT AU FAUBOURG 
(2020 10 21)

18

1565634 TIBANOL (2020 10 16, 2020 09 22) 5, 35, 44
1565684 IPINZAN (2020 08 12, 2020 08 12) 5
1565685 euphoria (2020 10 02) 32, 33
1565703 AirYa (2020 10 19) 11
1565748 SUPRALLERG (2020 07 23, 2020 05 15) 5
1565820 Bubble Shooter Genies (2020 09 13) 9
1565883 (2020 08 11)

CFE: 09.01.10, 20.05.25 16
1565886 Nevio (2020 10 13, 2020 05 20) 20
1565930 INTCO (2020 07 31)

CFE: 05.05.20, 27.05.01, 
28.03.00

3, 5, 10, 21



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

3  1565012, 1565050, 1565150, 1565181, 1565290, 1565542, 1565930 

5  1565050, 1565181, 1565290, 1565333, 1565634, 1565684, 1565748,
 1565930 

9  1329041, 1525649, 1565820 

10  1565930 

11  1565703 

12  1564885, 1565098 

16  1565121, 1565321, 1565883 

17  1565121, 1565321 

18  1565583 

19  1565342 

20  1565098, 1565886 

21  1565098, 1565930 

22  1565098 

24  1565098 

25  1565189 

27  1565098 

28  1564885, 1565098 

30  1564938 

32  1565210, 1565346, 1565685 

33  1565210, 1565414, 1565685 

35  1525649, 1565012, 1565121, 1565210, 1565321, 1565542, 1565634 

36  1525649 

37  1564885 

38  1525649 

39  1565121, 1565210, 1565321 

40  1565121, 1565321 

42  1525649, 1565121, 1565321 

44  1565181, 1565634



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.

508421 Bombardier Recreational Products Inc.
2020 10 01 12, 28, 35

513608 The 1810 Company Limited
2020 10 27 11

513829 PZ Cussons (International) Limited
2020 11 17 5, 11

514756 TELEMEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2020 11 17 44
516253 ALPA, a.s.

2020 12 08 5
511333 DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA
2020 12 12 5, 31



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1393518 Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge 
„MAXIMA” d.o.o.
2020 12 14 2



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

50/2020 19 Z.517179
(531)   26.04.01, 26.04.05, 
2.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(531)   26.04.01, 26.04.05, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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