
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

4/2021



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. Nr ZT4

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 
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

(210) 509539 (220) 2009 11 30
(731) WIENERBERGER AG, Wiedeń, AT
(540) POROTHERM PROFI
(511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, ściany 
(pokrycia niemetalowe), zaprawy budowlane, ścienne okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa.

Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

19 509539, 509540

(210) 509540 (220) 2009 11 30
(731) WIENERBERGER AG, Wiedeń, AT
(540) SYSTEM POROTHERM PROFI
(511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, ściany 
(pokrycia niemetalowe), zaprawy budowlane, ścienne okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa.

Numer  
zgłoszeniaZnak

Numer  
zgłoszeniaZnak

2121

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

POROTHERM PROFI 509539 SYSTEM POROTHERM PROFI 509540



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) 468783 (220) 2017 03 13
(731) BROWAR ZA MIASTEM  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM CICHY WIECZÓR  

ŻYTNIE BAWARSKIE

(531) 03.07.05, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(210) 470880 (220) 2017 05 25
(731) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina
(540) (znak słowny)
(540) bobobaby
(510), (511) 24 kocyki, kocyki dla dzieci, koce jako podkłady 
na materace, koce na łóżka i łóżeczka, koce zawarte w tej 
klasie (nie do celów medycznych, nie gaśnicze, nie dla zwie-
rząt, koce nieelektryczne), koce dla dzieci, pledy dla dzieci, 
prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizna 
kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt i dzieci, bie-
lizna pościelowa dla dzieci, poduszki dla dzieci, materace 
wierzchnie w postaci nakładek dla niemowląt, wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, tkaniny 
ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, lniane, polie-
strowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mieszanek 
włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna półsyntetyczne-
go, na bielizną osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, 
ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, ślimaków, 
okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami finalnymi, 
tkaniny zbliżone do pluszowych, mieszanki tkanin, etykiety 
z materiału tekstylnego, tekstylne aplikacje na tkaniny, myj-
ki kąpielowe dla niemowlaków i dzieci, w tym z materiałów 
tekstylnych i/lub bawełny, 25 odzież dla niemowląt i dzieci, 
obuwie dla niemowląt i dzieci, obuwie dla dzieci całorocz-
ne, obuwie dziecięce tekstylne, papcie domowe dla dzieci, 
skarpetki dla niemowląt i dzieci, skarpetki antypoślizgowe 
dla niemowląt i dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, czapki 

i czapeczki, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, 
śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki niepapierowe, 
okrycia kąpielowe dla dzieci, 35 usługi w zakresie prowa-
dzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, sklepów, 
sieci sklepów różnych produktów dla niemowląt i dzieci, 
w tym tekstyliów i artykułów dziecięcych oraz towarów 
jak kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła 
pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizna kąpielowa dla 
dzieci, ręczniki dla niemowląt, dzieci, bielizna pościelowa 
dla dzieci, poduszki dla dzieci, materace wierzchnie w po-
staci nakładek dla niemowląt, wyroby tekstylne i substytuty 
wyrobów tekstylnych, tkaniny, tkaniny ubraniowe, poście-
lowe, dziane, bawełniane, lniane, poliestrowe, drukowane, 
z syntetycznych włókien, z mieszanek włókien, tekstylne, 
syntetyczne, z włókna półsyntetycznego, na bieliznę osobi-
stą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, ręczników, bielizny, 
koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, okryć kąpielowych, 
pieluszek wraz z produktami finalnymi, tkanin zbliżonych 
do pluszowych, mieszanek tkanin, etykiet z materiału tek-
stylnego, tekstylnych na tkaniny, odzieży dla niemowląt 
i dzieci, obuwia dla niemowląt i dzieci, obuwia dla dzieci ca-
łorocznego, obuwia dziecięce tekstylnego, obuwia domo-
wego dla dzieci, skarpetek dla niemowląt i dzieci, skarpetek 
antypoślizgowych dla niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla 
dzieci, czapek i czapeczek, pieluszek dla dzieci z materiałów 
tekstylnych, śliniaków z materiałów tekstylnych, śliniaków 
niepapierowych, okryć kąpielowych dla dzieci, myjek kąpie-
lowych dla niemowlaków i dzieci, między innymi z materia-
łów tekstylnych, bawełny, grzechotek, grzechotek do wóz-
ków dziecięcych, karuzel do łóżeczek, zabawek do chwyta-
nia, zabawek w formie gryzaczków, zabawek z pozytywką, 
zabawek pluszowych w tym pluszowych zabawek z pozy-
tywką, maskotek, zabawek do kąpieli, zabawek do przytula-
nia, zabawek edukacyjnych, zabawek manualnych, zabawek 
ruchomych, zabawek interaktywnych, urządzeń do odtwa-
rzania dźwięku jako zabawki, zabawek klocków, lalek, plu-
szowych misiów, gier edukacyjnych, mat edukacyjnych dla 
niemowląt, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów wy-
mienionych wyżej oraz za pośrednictwem sieci dystrybu-
cji i przedstawicieli handlowych, pośrednictwo handlowe, 
prezentowanie oferty handlowej w środkach masowego 
przekazu, w tym w sieci Internet, dostarczanie informacji 
handlowej, promocja sprzedaży, reklama, reklama za po-
średnictwem Internetu, Internetowe przekazywanie infor-
macji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży towarów 
dla dzieci, doradztwo w handlu wymienionymi towarami, 
handel (oferowanie w mediach produktów) różnymi towa-
rami, import oraz export towarów wymienionych wyżej.

(210) 497940 (220) 2019 03 29
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Goplana

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 usługi administrowania i zarządzania nieru-
chomościami, usługi wynajmowania nieruchomości, miesz-
kań, lokali użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomo-
ściami, wycena nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod 
inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie 
gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu 
i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami 
lub z udziałami w gruncie, usługi doradztwa i pośrednictwa 
finansowo-kredytowego, 37 usługi budowlane, naprawy do-
tyczące budynków oraz wyposażenia budynków, naprawa 
części i akcesoriów budynków, usługi instalacyjne w zakresie 
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowla-
nych, usługi konserwacyjne, wynajem sprzętu budowlanego, 
39 wynajem miejsc parkingowych i postojowych, wynajem 
pojazdów, wynajem powierzchni biurowych i sklepowych, 
wynajem magazynów, pakowanie i magazynowanie towa-
rów, usługi transportu, 43 usługi w zakresie prowadzenia 
pijalni czekolady, kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi gastro-
nomiczne, usługi kateringu.

(210) 500841 (220) 2019 06 07
(731) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK 

GDYNIA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) BAŁTYK GDYNIA
(510), (511) 25 odzież i obuwie reklamowe m.in. szaliki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki do czapek, czepki ką-
pielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, 
koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imitacji skóry, 
obuwie sportowe, 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw reklamo-
wych, wynajem miejsc na umieszczanie reklam, 36 admi-
nistrowanie nieruchomościami, zwłaszcza obiektami spor-
towymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, sponsorowanie 
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i han-
dlowych, 41 informacja o edukacji i rekreacji, kultura fizycz-
na, studia nagrań filmowych i radiowych, usługi w zakresie 
poprawiania kondycji, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, 
usługi opracowywania ekspertyz i opinii w zakresie sportu 
i rekreacji, prowadzenie serwisu informacyjnego w zakre-
sie statystyki i logistyki oraz historii piłkarskich zawodów 
sportowych, organizacji piłkarskich zawodów sportowych 
i ich wyników, obsługa komputerowo - informacyjna i lo-
gistyczna technikami cyfrowymi masowych zawodów 
sportowo - rekreacyjnych a zwłaszcza piłkarskich na po-
trzeby telewizji, radia oraz portalu internetowego, 42 usłu-
gi w zakresie projektowania grafiki reklamowej o tematyce  
sportowo - rekreacyjnej.

(210) 502675 (220) 2019 07 24
(731) NOWAKOWSKI TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo-Osada
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) bioPiekarz NOWAKOWSKI

(531) 05.13.25, 08.01.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 chleb dla diabetyków przystosowany do ce-
lów medycznych, chleb o niskiej zawartości soli przystoso-
wany do celów medycznych, 30 chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chleb wielozbożowy, chleb bezglutenowy, chleb żytni, chleb 
razowy, zakwas chlebowy, wyroby cukiernicze, lodowe wy-
roby cukiernicze, mrożone wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze z mąki, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne 
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 35 reklama, zarządza-
nie w działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ści gospodarczej, prace biurowe.

(210) 505773 (220) 2019 10 17
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smarteye

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza-
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele 
pod oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele 
do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, 
żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszcze-
nia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, 
środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki 
kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodo-
ranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do per-
fum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów 
kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, 
kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki 
do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko ko-
smetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina do celów 
kosmetycznych, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększa-
jące, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy 
pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecz-
nicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, 
kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane 
jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty 
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do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastoso-
wań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, prepa-
raty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, wazelina do celów medycznych.

(210) 505916 (220) 2019 10 22
(731) ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIĄTCZYŃSKI PAWEŁ 

RESTAURANT WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB NAJLEPSZYCH RESTAURACJI RC RestaurantClub 

WITAJ W KLUBIE. DO ZOBACZENIA PRZY STOLE!

(531) 11.01.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie punktów informacji i porad 
konsumenckich, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży, badania biznesowe, badania rynkowe, 
badania opinii publicznej, usługi zbierania opinii-sonda-
że, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych  
i/lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie firm, usług 

i towarów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
usługi pośrednictwa w handlu, 41 doradztwo w zakresie 
organizacji zawodów kulinarnych, administrowanie [organi-
zacja] konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w ce-
lach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach szko-
leniowych, organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie konkursów w celach rozrywko-
wych, organizowanie wykładów, prowadzenie konkursów 
w Internecie, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów 
kulinarnych, usługi w zakresie konferencji, doradztwo w za-
kresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowa-
nia imprez specjalnych, organizowanie balów, organizowa-
nie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach 
rozrywkowych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć 
[rozrywka], 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach ba-
rów, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informa-
cje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żyw-
ności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i na-
pojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć we-
selnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków w hote-
lach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnia-
nie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie 
barów, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów go-
ścinnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi 
osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, 
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi za-
opatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi świadczone przez bary bistro, zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości, winiarnie.

(210) 506207 (220) 2019 10 29
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.02, 01.01.04, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące 
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-
nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, 
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby 
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki 
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardo-
wych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza ha-
zardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry 
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, 
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, 
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urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, 
urządzenia służące rozrywce do prowadzenia gier hazardo-
wych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące 
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, za-
kładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardo-
wych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia 
do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn 
internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostęp-
nianie forów on-line do komunikacji w dziedzinie gier elek-
tronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkowni-
ka, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,  
41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardo-
wych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pienięż-
nych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajem-
nych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów 
gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych 
i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnio-
nych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa kompute-
rowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, 
usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier 
video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier 
komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie 
on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, 
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, pro-
wadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier 
video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje 
elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, or-
ganizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowa-
dzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, 
nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festy-
nowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, 
jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edu-
kacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie kon-
certów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, roz-
rywkowych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, semi-
nariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształce-
nia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organi-
zowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu 
i kultury, publikowanie książek, wydawnictw, gazet, tekstów, 
periodyków, udostępnianie elektronicznych mediów, usługi 
w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicznych on-line, 
publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, usłu-
gi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informa-
cji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także 
w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.

(210) 506763 (220) 2019 11 14
(731) MAJEWSKI ANDRZEJ WITOLD, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, medyczne, 16 produkty z papieru: nadruki na papie-
rze, tekturze i wyrobach z tych materiałów, druki, materiały 
introligatorskie, materiały piśmienne, materiały przezna-
czone dla artystów, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, w szczegól-
ności kartonowe lub papierowe opakowania oraz pudełka 
produktów, opakowania kartonowe, pojemniki kartonowe, 
pudła kartonowe, pudełka kartonowe, ulotki, papierowe ma-

teriały informacyjne, promocyjne i reklamowe, materiały fo-
tograficzne: albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, re-
produkcje fotograficzne, 24 produkty tekstylne: tkaniny i wy-
roby włókiennicze, w szczególności nadruki oraz naszywki 
na ubraniach, 25 produkty odzieżowe: koszulki, bluzy oraz 
pozostałe części garderoby, 29 nabiał i substytuty nabiału: 
napoje mleczne, w szczególności napoje przeznaczone dla 
dzieci i młodzieży, jogurty, 32 produkty spożywcze: wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 35 reklama, 41 kształcenie, rozrywka, 
działalność kulturalna, 44 usługi medyczne.

(210) 508503 (220) 2019 12 27
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 6 silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, 
magazyny i hale metalowe, wiaty z metalu, rury metalowe, 
kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
metalowe, trójniki metalowe, czwórniki metalowe, elemen-
ty metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, pierścienie 
metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, połączenia 
metalowe do rur, śluzy metalowe, konstrukcje stalowe, prze-
nośne konstrukcje metalowe, metalowe elementy usztyw-
niające i wzmacniające konstrukcję, wsporniki metalowe, 
7 maszyny i urządzenia rolnicze, suszarnie, suszarki ziarna, 
maszyny do suszenia zboża, schładzalnik do zboża, czysz-
czalnie złożone do ziaren, maszyny do separowania zboża, 
maszyny do przesiewania, wialnie, hamulce do maszyn, re-
gulator wydajności, wybierak procentowy, obrotowe pod-
nośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki, 
przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich części 
i osprzęt, przenośniki taśmowe, ruchome przenośniki śli-
makowe, wygarniacz ślimakowy, transportery, urządzenia 
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, automatyczne 
maszyny dozujące, procentownik do ziarna, brony, pługi 
do zdejmowania darń, elewatory do użytku rolniczego.

(210) 508665 (220) 2020 01 03
(731) PICKPACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pickpack
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputero-
we oprogramowanie narzędziowe, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepły-
wu pracy, aplikacje komputerowe do sterowania automa-
tycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe 
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje kompu-
terowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe w za-
kresie koordynowania, uzyskiwania i korzystania z usług 
transportowych i dostawczych, oprogramowanie do aplika-
cji i serwerów internetowych, oprogramowanie do serwera 
aplikacji, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie logi-
styczne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych apli-
kacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojaz-
dami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do analizy 
transportu, oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i foto-
graficzne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia 
i przyrządy do nadzorowania, urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, elek-
troniczne bazy danych, zapisane pliki danych, podręczniki 
użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogra-
mowania zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach 
lub płytach CD-ROM, urządzenia sumujące, peryferyjne 
urządzenia komputerowe, komputery pokładowe, kompute-
ry i sprzęt komputerowy, kasy rejestrujące, 35 doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie konkursami w celach reklamowych, admini-
strowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, reklama, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, marketing bezpośredni, zarządzanie w działal-
ności handlowej, doradztwo biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transpor-
tu i dostaw, usługi administrowania działalnością gospodar-
czą w dziedzinie transportu, usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie transportu, prace biurowe, analizy kosztów, 
księgowość, reklama związana z transportem i dostawą, re-
klamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostaw-
ców, usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie re-
stauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, kompute-

rowe zarządzanie plikami, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, dostarczanie dokumentacji transportowej 
osobom trzecim, zarządzanie flotą transportową, usługi 
w zakresie rozliczeń, sporządzanie statystyk, badania rynko-
we, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących son-
daże opinii publicznych, analiza statystyk dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, gromadzenie statystyk w zakresie 
działalności gospodarczej, kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, opracowywanie statystyk biznesowych i informa-
cji handlowych, publikowanie materiałów reklamowych  
on-line, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
usługi w zakresie informacji handlowej, dostarczanie infor-
macji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, dystrybucja próbek rekla-
mowych, bezpośrednia reklama pocztowa, pośrednicze-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
usługi public relations, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, skomputeryzowane usługi w zakresie składania 
zamówień on-line, usługi biurowe dotyczące przyjmowa-
nia zamówień sprzedaży, usługi odbierania zamówień tele-
fonicznych na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamó-
wień on-line, zarządzanie administracyjne zamówieniami 
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysył-
kowe, zestawianie danych w komputerowych bazach da-
nych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, usługi automatycznego zamawiania ponow-
nego na rzecz firm, usługi administracyjne w zakresie od-
praw celnych, reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, 36 pośrednictwo w ubezpieczeniach 
transportowych, usługi finansowe związane z transportem 
towarów, zawieranie ubezpieczeń transportowych, usługi fi-
nansowe, usługi powiernicze, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, walutowe operacje monetarne, sponsorowanie 
imprez kulturalnych, gromadzenie funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, usługi doradcze dotyczące umów ubezpie-
czeniowych, umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, 
przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych 
przy użyciu przedpłaconych kart, usługi w zakresie płatności 
za pomocą kart debetowych, usługi w zakresie płatności 
za pomocą kart kredytowych, pobieranie płatności za towa-
ry i usługi, usługi w zakresie konsultacji związanych z finanso-
waniem przewozu towarów, usługi ubezpieczeniowe, wyda-
wanie kart przedpłaconych i bonów, sprawy monetarne, 
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, prze-
twarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Interne-
tu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Interne-
tu i za pomocą telefonu, elektroniczne przetwarzanie płat-
ności, organizowanie płatności opłat celnych, przetwarzanie 
płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elek-
tronicznej sieci łącznościowej, ubezpieczenie towarów pod-
czas tranzytu, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony 
zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towa-
rów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi wy-
miany towarów, wycena ładunków i towarów, powiernictwo 
środków pieniężnych, 38 przesyłanie informacji drogą on-li-
ne, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszenio-
wej, udostępnianie pokojów rozmów i elektronicznych tablic 
ogłoszeń on-line do przesyłania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami komputerów, usługi związane z elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń, usługi telekomunikacyjne, interak-
tywne usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne 
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dotyczące handlu elektronicznego, usługi trasowania i pod-
łączania do sieci telekomunikacyjnej, dostarczanie powiado-
mień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, 
świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewo-
dowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał 
komunikacji, elektroniczne przesyłanie danych, elektronicz-
ne przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo 
przesyłanie obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektro-
niczną, wspomagane komputerowo przesyłanie dźwięku, 
wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, przesyłanie 
zakodowanych wiadomości i obrazów, przesyłanie zamó-
wień drogą elektroniczną dla kwiaciarzy, przesyłanie wiado-
mości za pośrednictwem witryny internetowej, usługi komu-
nikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, 
usługi łączności świadczone w Internecie, zapewnianie do-
stępu do platform w Internecie, internetowych linii czato-
wych, treści multimedialnych on-line, baz danych on-line, 
usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, forów 
dyskusyjnych w Internecie, 39 usługi nawigacyjne, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie transportu, dostawa towarów, 
dostarczanie towarów przez kuriera, kontrola towarów prze-
znaczonych do transportu, ekspresowa dostawa towarów, 
usługi w zakresie nawigacji GPS, organizacja transportu prze-
syłek na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, infor-
macja o transporcie, śledzenie i namierzanie wysyłek, śledze-
nie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy 
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowa-
nia, usługi kurierskie, usługi kurierskie w zakresie transporto-
wania ładunków, dystrybucja produktów dla sprzedaży deta-
licznej, organizowanie transportu paczek, odbieranie, trans-
port i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, udzie-
lanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, 
listów i paczek, spedycja, pakowanie i składowanie towarów, 
magazynowanie ładunku przed transportem, przechowy-
wanie ładunków po ich transporcie, składowanie towarów 
w transporcie, magazynowanie paczek, pakowanie artyku-
łów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, do-
starczanie kwiatów, transport drogą kurierską, usługi logi-
styczne także w sektorze transportowym, w szczególności 
do celów wspierania i realizacji wspieranych przez GPS, lokal-
nych usług kurierskich oraz dostaw tego samego dnia po-
przez odpowiednie platformy dostępu w Internecie 
i na przenośnych urządzeniach końcowych, udostępnianie 
strony internetowej prezentującej informacje dotyczące 
usług transportowych oraz rezerwacji w zakresie tych usług, 
udostępnianie strony internetowej zawierającej informacje 
dotyczące usług transportowych, ruchu drogowego i czasu 
podróży, 42 usługi analityczne dotyczące programów kom-
puterowych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, usługi kodowania danych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, instalacja, konserwacja i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, utrzymywanie baz danych, aktualizowanie ban-
ków pamięci systemów komputerowych, uaktualnianie 
i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzenia-
mi użytkowników, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego na rzecz osób trzecich, udostępnianie oprogramowa-
nia w globalnej sieci komputerowej, zapewnianie tymczaso-
wego dostępu do niepobieralnego oprogramowania on-line, 
udostępnianie do tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania komputerowego on-line nie do pobrania do koordy-

nowania transportu i dostaw, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, słu-
żącego do realizacji płatności elektronicznych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów nawigacyjnych, testowanie, 
analizowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, te-
stowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów 
i podnoszenia jakości oprogramowania, doradztwo w zakre-
sie projektowania oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo 
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, usługi do-
radcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogra-
mowania komputerowego, udostępnienie wyszukiwarek in-
ternetowych, chmura obliczeniowa, usługi hurtowni danych, 
usługi dostawcy usług aplikacyjnych, mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, usługi dostawcy aplikacji, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, hosting treści cyfrowych w Interne-
cie, hosting stron internetowych, oprogramowanie jako 
usługa SaaS, projektowanie i opracowywanie baz danych.

(210) 512321 (220) 2020 04 08
(731) BRZÓZKA RADOSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Projekt ALPHA
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], edukacyjne programy komputerowe dla 
dzieci, gry komputerowe, gry telewizyjne, interaktywne mul-
timedialne programy komputerowe, karty magnetyczne, 
komputery, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, nagrania multimedialne, podręczniki 
szkoleniowe w formacie elektronicznym, podręczniki szko-
leniowe w formie programu komputerowego, podręczniki 
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe, pro-
gramy komputerowe do celów edukacji, programy kompu-
terowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier  
i/lub kwizów, programy telewizyjne, audycje, filmy i repor-
taże utrwalone w formie multimedialnej, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne, sprzęt 
do przetwarzania danych, urządzenia do nagrywania dźwię-
ku i obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji obrazów, dźwięku, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia 
do transmisji treści multimedialnych, 16 albumy, broszury, 
czasopisma fachowe, czasopisma [periodyki], druki, foto-
grafie, książki, książki dla dzieci, książki edukacyjne, materiały 
fotograficzne, materiały piśmienne, papier, podręczniki po-
mocnicze do nauki, wydawnictwa, tektura, wyroby z papieru 
i tektury nieujęte w innych klasach tj.: afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, aplikacje z papieru, banery wystawowe z pa-
pieru, bloki papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki 
higieniczne papierowe, czyste papierowe zeszyty, dekoracje 
na stół z papieru, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, 
dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, dekoracje z pa-
pieru [flagi], drukowane zaproszenia papierowe, emblematy 
papierowe, etykiety z papieru lub kartonu, figurki wykonane 
z tektury, figurki z papieru, girlandy papierowe, kartony z tek-
tury do pakowania, kokardy papierowe, litery i cyfry papiero-
we, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały 
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papierowe rękodzielnicze, maty papierowe, nieprzepusz-
czające powietrza opakowania z papieru, okładki, obwoluty  
[artykuły papiernicze], oprawy do zdjęć i obrazów wykonane 
z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, 
ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe artykuły piśmien-
ne, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, papie-
rowe kalkomanie przenoszone na gorąco [naprasowanki], 
papierowe karty lojalnościowe, papierowe koronki, papiero-
we materiały biurowe, papierowe metki [zawieszki], papie-
rowe podstawki, papierowe szablony do wycinanek, papie-
rowe wyroby artystyczne, pieczęcie papierowe w kształcie 
tarczy, plakietki papierowe, plakietki z tektury, podkładki pod 
szklanki z tektury, pojemniki papierowe, pojemniki z tektury 
falistej, proporczyki z papieru, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, pudełka z tektury falistej, reklamowe znaki papierowe, 
reklamowe znaki z tektury, rozetki papierowe, rzeźby wy-
konane z masy papierowej, szczelne opakowania z tektury, 
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kar-
tonu lub papieru, tablice reklamowe z tektury, teczki papie-
rowe, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, transpa-
renty z papieru, worki i torby papierowe, wstążki papierowe, 
wycinanki papierowe, wypełnienie z papieru lub kartonu, 
wyściółka z papieru, wzory papierowe, zakładki papierowe 
do książek, zawiadomienia [artykuły papiernicze], 38 interak-
tywne usługi nadawania programów i łączności, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie pro-
gramów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, świa-
tłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem satelitów, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji treści audio 
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emi-
sji i transmisji telewizji interaktywnej i/lub interaktywnej roz-
rywki, interaktywne usługi teletekstowe, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, zbieranie i przekazywanie informacji za po-
średnictwem sieci komunikacyjnych, 41 rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, kształcenie, edukacja [nauczanie], 
nauczanie, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
edukacji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
wykładów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie widowisk 
w celach edukacyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, produkcja progra-
mów radiowych, produkcja edukacyjnych programów tele-
wizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikacja elektroniczna on-line periodyków 

i książek, realizacja spektakli, realizowanie usług teleteksto-
wych i audiotekstowych, rozrywka, rozrywka interaktywna, 
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi studia 
nagrań, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań.

(210) 512324 (220) 2020 04 09
(731) QI YONG, Żylina, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHIKY 1998

(531) 09.03.20, 24.01.05, 25.01.09, 25.01.13, 25.01.15, 24.09.02, 
24.09.05, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 18 szkolne (torby -), podróżne torby na ubranie, 
podróżne (torby -), plecaki, aktówki, zestawy podróżne, wa-
lizki, kufry bagażowe, kosmetyczki, kosmetyczki bez wypo-
sażenia, chlebaki, etui na klucze, artykuły podróżne [walizki, 
torby], etui z imitacji skóry, pojemniki na wizytówki, plecaki 
uczniowskie, etykiety skórzane, pudełka ze skóry, zawieszki, 
etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], paski do ekwipunku 
wojskowego, sznurówki skórzane, rzemienie, rzemyki do ły-
żew, parasole, nici ze skóry, paski pod brodę skórzane, paski 
naramienne, zawory, wentyle ze skóry.

(210) 512521 (220) 2020 04 15
(731) FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNAPSIS

(531) 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, informatory, kalenda-
rze, pocztówki, biuletyny, 35 reklama, reklama promocyjna 
projektów badawczych, reklama radiowa, reklama rekrutacji 
personelu, reklama towarów i usług sprzedawców on-line 
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, 
reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszu-
rach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, rekla-
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ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklama zewnętrzna, reklama 
w zakresie filmów kinowych, usługi, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, 41 nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, filmy kinowe (produkcja -), szkolenia i naucza-
nie w dziedzinie medycyny, edukacja [nauczanie], nauczanie, 
nauczanie i szkolenia, prowadzenie specjalistycznych przed-
szkoli, szkół i warsztatów terapii zajęciowej dla osób chorych, 
niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie i prowadze-
nie konferencji i kongresów, usługi wydawnicze, 44 terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, porady medyczne, usługi w zakresie 
prowadzenia klinik medycznych, przychodni, poradni, punk-
tów konsultacyjnych, gabinetów, ośrodków, centrów, zakła-
dów, domów specjalnej opieki, sanatoriów dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych, usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, prowadzenie klubów towarzyskich, socjalnych 
i edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
doradztwo, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, me-
dyczne, psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne, pedagogicz-
ne, rodzinne, profilaktyczne i pielęgnacyjne.

(210) 513699 (220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 02.09.24
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 

do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne: aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 514014 (220) 2020 05 27
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES-ADVANCED 

SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWP Advanced Web Portal

(531) 01.05.02, 15.07.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 oprogramowanie do akwizycji danych pomia-
rowych i statystycznych, oprogramowanie do realizacji pro-
cesów rozliczeniowych, program do kontroli i monitoringu 
maszyn oraz procesów przemysłowych, oprogramowanie 
systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe 
dla sieci i usług, oprogramowanie do zarządzania i moni-
toringu procesów krytycznych, oprogramowanie służące 
do raportowania, oprogramowanie do zarządzania kon-
traktami oraz klientami, program do zarządzania alarmami 
oraz zdarzeniami systemowymi, oprogramowanie umożli-
wiające zarządzanie danymi finansowymi oraz wskaźnika-
mi ekonomicznymi oraz danymi z punktów procesowych, 
program do zarządzania danymi pomiarowymi, oprogra-
mowanie komputerowe wykorzystywane na urządzeniach 
mobilnych oraz na stacjonarnych stacjach roboczych oraz 
serwerach przemysłowych, oprogramowanie integracyjne 
dla systemów rozliczeniowych oraz systemów raportowych, 
interfejs do integracji z systemami zewnętrznymi, oprogra-
mowanie do elektronicznego podpisywania dokumen-
tów, oprogramowanie komputerowe do uwierzytelniania 
użytkownika, zabezpieczenia i wymiany podpisów i kluczy 
elektronicznych oraz wymiany danych, oprogramowanie 
komputerowe stosowane w małych, średnich oraz dużych 
przedsiębiorstwach zwłaszcza w sektorach przemysłowych, 
oprogramowanie stosowane do symulacji oraz przetwarza-
nia danych procesowych, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wejście i używanie tych systemów oraz wy-
woływanie informacji z Internetu i ogólnodostępnego sys-
temu hipertekstu WEB, elektroniczne urządzenia do spraw-
dzania praw użytkownika do dostępu do określonych za-
sobów oraz usług, urządzenia elektryczne i elektroniczne 
do budowy systemów automatyki przemysłowej, oprogra-
mowanie do zarządzania procesami biznesowymi w struk-
turze przedsiębiorstwa, oprogramowanie do zarządzania 
obiegiem dokumentów, oprogramowanie komputerowe 
przeznaczone do wyświetlania, prezentacji, zapisywania 
oraz składowania dokumentacji przedsiębiorstwa, oprogra-
mowanie do wsparcia decyzyjnego oraz dla bieżącej pracy 
operatorów systemu w przedsiębiorstwie, oprogramowanie 
do planowania produkcji oraz symulacji, oprogramowanie 
do tworzenia raportów technicznych, oprogramowanie 
do obliczeń termicznych, termodynamicznych, technicz-
nych, ekonomicznych oraz finansowych, oprogramowanie 
do walidowania danych procesowych, oprogramowanie 
do zarządzania majątkiem i magazynem części zamiennych, 
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oprogramowanie do analizy sieci OT i IT, oprogramowanie 
do zarządzania danymi laboratoryjnymi, 36 analizy finanso-
we dotyczące raportów emisyjnych, sporządzanie raportów 
zawierających dane finansowe dla przedsiębiorstw oraz ra-
portów emisyjnych, planowanie oraz tworzenie budżetów 
oraz zestawień finansowych we współpracy z systemami 
klasy ERP, zarządzanie danymi finansowymi oraz wskaźni-
kami ekonomicznymi, sterowanie i zarządzanie procesami 
finansowymi w zakresie budżetowania oraz planowania i cał-
kowitej bieżącej oraz historycznej produkcji, 42 doradztwo 
techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego 
i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, ak-
tualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego 
i komputerowych baz danych, usługi w zakresie rozbudowy 
bazy danych, usługi wsparcia technicznego, w tym rozwią-
zywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym 
i problemów komputerowej bazy danych, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i instalacja oprogramowania komputerowego, programowa-
nie komputerów, konwersja danych i dokumentów na formę 
elektroniczną, oprogramowanie do wsparcia decyzyjnego 
w branżach przemysłowych, doradztwo w zakresie planowa-
nia zużycia energii, elektroniczna konwersja danych lub pro-
gramów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
modeli technicznych, termodynamicznych, statystycznych, 
optymalizacyjnych oraz prognostycznych, analiza raportów 
emisyjnych, publikacja i stosowanie informacji na stronach 
WEB oraz materiałach w formie elektronicznej oraz drukowa-
nej, platforma integracyjna dla systemów rozliczeniowych 
oraz systemów raportowych jako usługa.

(210) 514052 (220) 2020 05 28
(731) WESOŁOWSKI RAFAŁ INNTEKT, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZETA PATRIOTYCZNA

(531) 24.01.03, 26.05.01, 24.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, ko-
miksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, 
42 tworzenie programów komputerowych, usługi kompu-
terowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, 
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz 
danych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron 
i witryn internetowych dla osób trzecich.

(210) 514127 (220) 2020 05 30
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Bóg nie stworzy więcej Ziemi
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednic-
twa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nierucho-

mości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowa-
nie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, 
finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 
inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nie-
ruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywa-
nie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nierucho-
mości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, 
ocena nieruchomości [wycena], odbieranie długów z tytułu 
wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], 
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organi-
zowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów po-
życzki pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieru-
chomości), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie 
nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomo-
ści, planowanie inwestycji w nieruchomości, pobieranie po-
datków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, po-
wiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nierucho-
mości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla właścicieli 
nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, 
udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpie-
czeń na nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informa-
cji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynaj-
mie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości w zakre-
sie dzierżawy ziemi, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości 
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomo-
ści związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji 
w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej 
w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradz-
twa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finan-
sowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieru-
chomości, usługi finansowe dotyczące własności nierucho-
mości i budynków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy 
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi in-
westowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyj-
ne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nierucho-
mości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieru-
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chomości krytych strzechą, usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwe-
stycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie odnawia-
nia dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia 
od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień 
dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w za-
kresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomo-
ści mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieru-
chomości w celach fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości 
związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządza-
nia inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nie-
ruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemy-
słowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z bu-
dynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biuro-
wymi, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, 
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finanso-
we nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzier-
żawionych, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych 
z tytułu własności nieograniczonej, wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
wynajem nieruchomości i majątku, zabezpieczanie środków 
finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków 
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finanso-
wania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie 
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, za-
rządzanie powiernicze nieruchomościami.

(210) 514791 (220) 2020 06 16
(731) MISZCZAK MILENA FOLKLOR, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLKLOR

(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 05.05.20
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 514808 (220) 2020 06 16
(731) STELMASZUK-PIŁAT AGNIESZKA, Brodnica
(540) (znak słowny)
(540) Mazuriana
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieru-
chomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wyce-
na i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, wynajem nieruchomości, doradz-
two podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo 
podatkowe [nie prowadzenie rachunków], organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, 43 usługi zakwaterowania, krótkoter-
minowy wynajem: domów, domków, domków letniskowych, 
pokoi, kwater, nieruchomości, miejsc kempingowych, miejsc 
na polach namiotowych, krótkoterminowy wynajem prze-
strzeni biurowej, usługi rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji 
zakwaterowania wakacyjnego i w ośrodkach wypoczynko-
wych, udostępnianie informacji w zakresie hoteli, zakwatero-
wania wakacyjnego i ośrodków wypoczynkowych, wycena 
zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług hotelowych 
i zakwaterowania dla osób trzecich, mianowicie zapewnie-
nie i przekazanie informacji, w tym informacji na temat opłat 
przy dokonywaniu rezerwacji, w związku z rezerwacjami 
i zamawianiem tymczasowego zakwaterowania oraz udo-
stępnianie informacji o hotelach za pomocą telefonu, faksu, 
poczty, kuriera lub sieci komputerowych i globalnych sieci 
komunikacyjnych, wycena zakwaterowania, elektroniczne 
usługi informacyjne w związku z rezerwacją hoteli, usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, informacja hote-
lowa, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja 
zakwaterowania turystycznego, rezerwacja zakwaterowania 
w hotelu, rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 514809 (220) 2020 06 16
(731) STELMASZUK-PIŁAT AGNIESZKA, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZURIANA
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(531) 01.03.02, 01.03.06, 03.09.01, 03.09.24, 01.15.24, 07.01.08, 
07.01.09, 26.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieru-
chomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wyce-
na i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, wynajem nieruchomości, doradz-
two podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo 
podatkowe [nie prowadzenie rachunków], organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, 43 usługi zakwaterowania, krótkoter-
minowy wynajem: domów, domków, domków letniskowych, 
pokoi, kwater, nieruchomości, miejsc kempingowych, miejsc 
na polach namiotowych, krótkoterminowy wynajem prze-
strzeni biurowej, usługi rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji 
zakwaterowania wakacyjnego i w ośrodkach wypoczynko-
wych, udostępnianie informacji w zakresie hoteli, zakwatero-
wania wakacyjnego i ośrodków wypoczynkowych, wycena 
zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług hotelowych 
i zakwaterowania dla osób trzecich, mianowicie zapewnie-
nie i przekazanie informacji, w tym informacji na temat opłat 
przy dokonywaniu rezerwacji, w związku z rezerwacjami 
i zamawianiem tymczasowego zakwaterowania oraz udo-
stępnianie informacji o hotelach za pomocą telefonu, faksu, 
poczty, kuriera lub sieci komputerowych i globalnych sieci 
komunikacyjnych, wycena zakwaterowania, elektroniczne 
usługi informacyjne w związku z rezerwacją hoteli, usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, informacja hote-
lowa, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja 
zakwaterowania turystycznego, przygotowywanie zakwate-
rowania w hotelu, rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 515658 (220) 2020 07 07
(731) READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) READY STEADY GO

(531) 03.07.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, usługi dorad-
cze pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi 
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników.

(210) 516102 (220) 2020 07 16
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T4 TRAVEL TRAUMA TROPICS TACTICS  

Polska Misja Medyczna

(531) 02.03.04, 02.09.01, 06.06.01, 25.05.05, 27.05.05, 27.05.24, 
29.01.15

(510), (511) 41 usługi edukacyjne, szkoleniowe w tym doty-
czące planowania podróży planowania wyjazdów do krajów 
„podwyższonego ryzyka” przy uwzględnieniu bezpieczeń-
stwa podróży i sytuacji kryzysowych zasad transportu im-
prowizowanego, postępowania w kryzysowych sytuacjach, 
postępowania w sytuacjach traumatycznych na miejscu 
wypadku, wykonywania badań urazowych, zabezpieczenia 
dróg oddechowych, postępowania w hipotermii, dostępu 
do naczyniowego i zasad prowadzenia płynoterapii, nowo-
czesnych metod tamowania krwotoków, chorób występu-
jących w krajach tropikalnych, taktyki i postępowania w sy-
tuacjach zagrożenia życia z powodu sytuacji zakładniczych, 
strzelaniny oraz udzielenia pomocy w zależności od gradacji 
zagrożenia kontaktem ogniowym, organizowanie pokazów, 
ćwiczeń praktycznych, opracowanie scenariuszy symula-
cyjnych, organizowanie sympozjów, konferencji, publikacje 
elektroniczne on-line książek, instrukcji, materiałów szkole-
niowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, nagrywanie filmów na nośnikach elektro-
nicznych, produkcja filmów i programów radiowych, usługi 
w zakresie tłumaczeń, 44  doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia.

(210) 516213 (220) 2020 07 20
(731) ROJEK MARCIN 2ARTS, Bębło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPILINE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.11.13
(510), (511) 9 urządzenie wibracyjne mocowane do ubrania 
służące do przypominania o korygowaniu defektów, skrzy-
wienia kręgosłupa, pleców.
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(210) 516322 (220) 2020 07 22
(731) MOBENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Targ

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRAMIRE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble biurowe, meble metalowe, meble 
drewniane, meble ogrodowe, meble kuchenne, meble szkol-
ne, lustra, ramki obrazów, blaty do mebli, płyty meblowe, 
pulpity [meble], parawany [meble], stojaki na książki, stojaki 
na ręczniki, taborety, krzesła, stoły, łóżka, komody, 35 rekla-
ma on-line, reklama zewnętrzna reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, marketing, pokazy towarów, usługi handlu de-
talicznego w zakresie mebli, sprzedaż mebli, 39 transport, 
pakowanie towarów, składowanie towarów, przewożenie 
mebli, magazynowanie mebli, dostawa mebli, 40 obróbka 
materiałów (drewna, metali, tkanin, skór), piłowanie materia-
łów, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie metalu, 
szlifowanie, 42 projektowanie mebli, projektowanie dekora-
cji wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(210) 516941 (220) 2020 08 10
(731) RYTEL BARTOSZ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE STATION

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 
27.05.24, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06

(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, re-
stauracji, barów, kafeterii, pensjonatów, hoteli, domów wy-
poczynkowych, usługi zapewnienia żywności i napojów 
na przyjęcia i bankiety, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 517175 (220) 2020 08 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWiOŚ

(531) 07.01.09, 07.01.25, 25.07.03, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowa-
dzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownic-
twa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług insta-
lacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji bu-
dynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, 
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, roboty wodno-ka-
nalizacyjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, robo-
ty melioracyjne, prace budowlano-wykończeniowe w zakre-
sie wystroju wnętrz, 39 usługi transportowe.

(210) 517177 (220) 2020 08 14
(731) HYPERSTRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 mobilna aplikacja, aplikacje komputerowe 
do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania, dyski kompak-
towe audio, video i audio-video, dyski magnetyczne, nośni-
ki do rejestracji dźwięku i obrazu, płyty CD i DVD wysokiej 
rozdzielczości do gier, oprogramowanie gier, programy 
do gier telewizyjnych, oprogramowanie gier, programy gier 
dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], publikacje elektroniczne 
do pobrania w postaci magazynów, interfejsy komputerowe, 
16 czasopisma, przewodniki, broszury, komiksy, biznesowe 
materiały piśmienne, etykiety, fotografie, teczki [artykuły 
papiernicze], karty pocztowe, kartki z życzeniami, notesy, 
kalendarze, koperty [artykuły piśmienne], afisze, plakaty, afi-
sze, plakaty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], nalep-
ki, naklejki [materiały piśmienne], artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], albumy do wklejania, bloczki do pisania, bloki  
[artykuły papiernicze], zakładki do książek, przyrządy do pi-
sania, przyrządy do rysowania, ołówki, ołówki automatycz-
ne, książki, pudełka z papieru i kartonu, podpórki do książek, 
podstawki papierowe.

(210) 517317 (220) 2020 08 20
(731) DUDA-BARCIK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB DUDA-BARCIK CLINIC
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(531) 27.05.01, 27.05.22, 24.17.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10

(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki, kosmetologii 
i urody, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, semina-
riów, sympozjów, konferencji, kongresów, forów edukacyj-
nych z udziałem osób w zakresie kosmetyki, kosmetologii 
i urody, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, 
medyczne badania naukowe, 44 usługi chirurgii kosmetycz-
nej i plastycznej, usługi klinik medycznych.

(210) 518258 (220) 2020 09 14
(731) EUROTRADING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Moszna-Parcela

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m TK moveteck

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 9 instalacje telefoniczne do samochodów, kable 
telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefoniczne kable połą-
czeniowe, baterie do telefonów komórkowych, baterie dodat-
kowe do telefonów komórkowych, bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, etui 
na telefony komórkowe, futerały na telefony, futerały na telefo-
ny komórkowe, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki 
pomocnicze do telefonów komórkowych, ładowarki baterii 
do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, 
ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, 
magnetyczne przewody telefoniczne, mikrofony do używania 
bez użycia rąk do telefonów komórkowych, nośniki dostosowa-
ne do telefonów komórkowych, osłony na telefony komórkowe, 
pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, pamięci USB 
z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórko-
wymi, przewody telefoniczne, przewody USB do telefonów ko-
mórkowych, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, 
sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia 
rąk, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, uchwy-
ty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwy-
ty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty samo-
chodowe do telefonów, urządzenia do monitorowania i ana-
lizowania danych telefonicznych, urządzenia do nagrywania 
rozmów telefonicznych, urządzenia do telefonii bezprzewodo-
wej, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, 
37 ładowanie baterii telefonów komórkowych.

(210) 518265 (220) 2020 09 14
(731) SAGHIR FIRAS, Białobrzegi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEDZONKO u FIRASA

(531) 03.07.03, 05.09.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 potrawy gotowe, oleje i tłuszcze, jaja ptasie 
i produkty z jaj, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytraw-
ne przekąski, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 32 napoje 
orzeźwiające.

(210) 518475 (220) 2020 09 21
(731) REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Działaj z imPETem!

(531) 27.05.01, 24.17.04, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.01, 26.13.99, 
04.05.02, 04.05.03, 04.05.21, 02.09.04, 02.09.08, 
02.09.15

(510), (511) 35 reklama, promocja, usługi w zakresie marke-
tingu mające na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie 
wielkości produkcji oraz metod dystrybucji towarów/usług, 
doradztwo w sprawach prowadzenia przedsiębiorstw, do-
radztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania lub 
materiały do pakowania, doradztwo organizacyjne i specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, udzielanie 
porad przedsiębiorcom produkującym lub używającym 
opakowania, zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzy-
skiem i recyklingiem odpadów i doradztwo w powyższym 
zakresie, pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki od-
padami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, pomoc 
osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu teryto-
rialnego, w zakresie planowanie systemów obsługi selek-
tywnej zbiórki odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym 
jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie ewiden-
cjonowania zbieranych odpadów, przetwarzanie danych 
i zarządzanie nimi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
informacja o powyższych usługach, 37 pomoc osobom 
trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w za-
kresie kompleksowej obsługi terenu obejmująca usuwanie 
liści, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni chodników, 
placów, dróg, odśnieżanie terenów i dróg, usuwanie goło-
ledzi, wywóz zalegającego śniegu, informacja o powyższych 
usługach, 39 transport, magazynowanie, składowanie odpa-
dów lub surowców odzyskanych, pomoc osobom trzecim, 
w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie 
kompleksowej obsługi terenu, na którą składa się usługa 
taka jak wywóz pozostałych odpadów, pomoc osobom trze-
cim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, na którą 
składa się usługa taka jak zapewnianie miejsc do sortowa-
nia i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, 
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat 
transportu, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom sa-
morządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi 
terenu obejmujące oczyszczanie koszy ulicznych, informacja 
o powyższych usługach, 40 zbiórka odpadów lub surow-
ców odzyskanych, selektywna zbiórka odpadów, odpadów 
opakowaniowych, eliminacja odpadów i surowców odzy-
skanych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, 
biologiczną, segregacja odpadów i surowców odzyskanych, 
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat 
segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców 
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odzyskanych z odpadów, udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produk-
cji odpadów, zbiórki odpadów, doradztwo w zakresie gospo-
darowania odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opako-
waniowych, doradztwo, udzielanie porad, pomoc i wsparcie 
organizacyjne w zakresie wypełniania przez przedsiębior-
ców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem 
i recyklingiem odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, 
w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem 
ww. obowiązków, ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku 
i recyklingu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, 
informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształce-
nie, edukacja, organizacja kongresów, konferencji, semina-
riów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów roboczych, 
targów, organizacja wystaw, za wyjątkiem wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, edukacja ekologiczna, edukacja 
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, w tym odpadów 
opakowaniowych, edukacja w zakresie ochrony środowiska, 
publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 
informacja o edukacji, informacja o powyższych usługach, 
42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie 
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony 
środowiska, udzielanie porad dotyczących ochrony środo-
wiska, odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki, 
transportu, segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów 
i surowców odzyskanych z odpadów, udzielanie porad na te-
mat rozwoju, wyboru i używania opakowań i materiałów pa-
kowych, doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, doradz-
two w zakresie doboru i stosowania materiałów opakowa-
niowych, doradztwo w zakresie produkcji materiałów do pa-
kowania i opakowań, doradztwo w zakresie znakowania opa-
kowań, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, 
ekologii, odpadów, odzysku odpadów, segregacji odpadów, 
doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywa-
nia surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach, 
44 pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samorzą-
du terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi terenu 
obejmująca opiekę nad powierzonym terenem, pielęgnację 
trawników, sadzenie krzewów, bylin oraz innej roślinności,  
informacja o powyższych usługach.

(210) 518660 (220) 2020 09 22
(731) WAGA PAWEŁ UP IN SMOKE, Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRILL UP IN SMOKE BARBECUE

(531) 03.06.01, 03.06.06, 14.07.02, 05.01.20, 19.07.09, 11.03.03, 
27.05.01, 25.01.05

(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, kieł-
basy, mięso, sałatki warzywne, sosy sałatkowe, 43 obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, restauracje, usługi barowe.

(210) 518737 (220) 2020 09 25
(731) GOŁĘBIOWSKA MARIA, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M8G8

(531) 24.17.08, 27.05.17, 27.05.23, 27.07.11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, czapki jako nakrycia gło-
wy, czapki bejsbolówki, bielizna, bikini, bluzki z krótkimi rę-
kawami, bluzy dresowe, blezery, bluzy sportowe, bluzy spor-
towe z kapturem, bluzy z kapturem, body [bielizna], damska 
bielizna, garnitury damskie, golfy, golfy [odzież], grube 
kurtki, kombinezony, koszule, majtki, odzież codzienna, 
odzież damska, odzież męska, skarpetki, spodenki dla 
rowerzystów, spodnie, spódnice, spodenki, spodnie dre-
sowe, sukienki damskie, swetry, szorty, t-shirty z krótkim 
rękawem, topy z półgolfem, topy z dzianin, topy wiązane 
na szyi, topy sportowe do rozgrzewki, topy [odzież], kurtki, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, agencje reklamowe, agencja public relations, 
analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i ba-
dania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dzie-
dzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie 
reklamy, administrowanie dotyczące marketingu, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, usługi pu-
blic relations, usługi w zakresie targów i wystaw handlo-
wych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy.

(210) 518817 (220) 2020 09 25
(731) GF FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mamavege ZDROWE DOMOWE BEZGLUTENOWE

(531) 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 30 dania gotowe: naleśniki, pierożki na bazie mąki.

(210) 518941 (220) 2020 09 30
(731) ŁABUDA KRZYSZTOF WINNER PUB, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BEEF Winner HOUSE

(531) 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 29 hamburgery, burgery, burgery mięsne, pro-
dukty mięsne w formie burgerów, steki wołowe, steki wie-
przowe, steki z mięsa, befsztyk z siekanej wołowiny jako 
hamburger, mięso świeże, smażone mięso, mięso mielone 
- mięso siekane, mięso gotowe do spożycia, gotowe posiłki 
z mięsa z mięsem jako głównym składnikiem, 35 usługi w za-
kresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, doradztwo 
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, 39 dostawa żywności, do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
dostarczanie żywności przez restauracje, 43 usługi katerin-
gowe, usługi kateringowe dla firm, usługi barów i restaura-
cji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, restauracje oferujące dania na wynos, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, organizacja cateringu 
na imprezy urodzinowe, zapewnianie jedzenia i napojów 
na imprezy firmowe.

(210) 518980 (220) 2020 09 30
(731) SIWKO PAWEŁ PROPERTIO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULEPIONE

(531) 11.01.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 30 produkty zbożowe, wyroby mączne, mrożo-
ne wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbo-
żowych i mąki, gotowe dania z ryżu, gotowe ciasto na placki, 
kluski, pierogi, pyzy, knedle, kartacze, bułeczki na parze, pie-
rożki azjatyckie, kopytka, ravioli, pizze, lasagne, makarony, ka-
sze, musli, chleb, wyroby piekarnicze, gotowe spody do ciast, 
ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wy-
roby cukiernicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast 
i wypieków, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, lody, 
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sushi, pierożki, 
spaghetti, paniery, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki 
zbożowe, wyroby na bazie ciasta, środki wiążące do lodów, 
sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty pszcze-
larskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek 
do pieczenia, kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napo-

je na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe 
z mlekiem, kawa nienaturalna, cukier, słodziki, słodziki natural-
ne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, sól, musztarda, 
ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przypra-
wy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stoso-
wane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żu-
cia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs, 
mieszanki przypraw, dodatki smakowe, mieszanki smakowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastro-
nomiczne, usługi kawiarni, restauracji, stołówek, barów i/lub 
snack-barów, usługi gastronomiczne związane z podawaniem 
potraw i napojów w kawiarniach, restauracjach, stołówkach, 
barach i/lub snack-barach, usługi związane z przygotowywa-
niem dań na zamówienie i dostarczaniem ich do zamawia-
jącego (catering), usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wszystkich wskazanych wyżej usług.

(210) 519091 (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, kon-
serwacji i zabezpieczania budowli przed wilgocią i grzybami, 
naprawy izolacji przeciwwilgociowej budynków i budowli 
metodą iniekcji krystalicznej, usługi ozonowania i odgrzy-
biania pomieszczeń, usługi związane z diagnostyką izolacji 
termicznej budynków, wykrywaniem instalacji grzewczych 
ogrzewania podłogowego, lokalizacją i naprawami wycie-
ków wody, usługi usuwania szkód po zalaniach, usługi bu-
dowlane i remontowe, usługi montażowe w zakresie budow-
nictwa, 39 usługi wynajmu sprzętu- osuszaczy, nagrzewnic, 
cyrkulatorów do osuszania budynków, 41 prowadzenie blo-
ga o problemach z wilgocią, 42 usługi w zakresie wykony-
wania ekspertyz, projektów oraz modernizacji dotyczących 
osuszania murów i ich izolacji przed wilgocią.

(210) 519539 (220) 2020 10 15
(731) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QF
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(531) 27.05.23, 26.02.19, 09.01.07
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i sub-
stytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przeką-
ski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na ba-
zie tofu, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurto-
we, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
chipsy owocowe, chipsy warzywne, 30 kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, czekolada, słodycze nielecz-
nicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty zbożowe, zbożo-
we artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże ma-
karony, kluski i pierogi, płatki zbożowe, kasze spożywcze, 
batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma 
do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa 
(syropy), lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
sól, przyprawy i dodatki smakowe, drożdże, proszek do pie-
czenia, ocet, chipsy [produkty zbożowe], sosy, sushi, muesli, 
musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy 
na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, grzanki, 
31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, rośliny, 
żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produk-
ty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karma dla zwierząt, 
słód, ziarna naturalne.

(210) 519549 (220) 2020 10 14
(731) RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Stara Iwiczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitaminum A+E krem A+E

(531) 24.13.14, 24.13.25, 24.17.07, 24.17.09, 26.04.09, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.23, 29.01.14

(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, bal-
samy, inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, ko-
smetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, płyny do płuka-
nia ust do celów niemedycznych, preparaty odświeżające 
oddech do higieny osobistej. zestawy kosmetyków, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wy-
bielania zębów.

(210) 519626 (220) 2020 10 18
(731) FUNDACJA PO ZDROWIE DO NATURY, Kamianna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Miodny Szlak

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.08, 
26.01.10, 26.01.11, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.06, 26.04.03, 
26.04.09, 26.05.01

(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja 
tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, usługi agencji informacji 
i handlowej, wykonywanie badań w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i kie-
rowania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, usługi 
reklamy, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich 
różnych towarów umożliwiające obejrzenie i dokonanie 
zakupów w sklepach detalicznych, hurtowniach i za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej produktów 
określonych jako produkty lokalne, wytworzonych z su-
rowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla 
środowiska, badanie rynku i opinii publicznej, promocja 
postaw prospołecznych (kampanie społeczne, konsu-
menckie), prowadzenie kampanii promocyjnych, usługi 
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie pamiątek 
regionalnych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń turystycznych, sportowych, kul-
turalnych, handlowe porady i informacje udzielane kon-
sumentom, na oznaczonych stanowiskach, w wyborze to-
warów i usług, sprzedaż certyfikowanych towarów i usług, 
organizowanie imprez rozrywkowo-handlowych (jarmar-
ki, kiermasze), 39 usługi agencji rezerwacji podróży, wy-
tyczanie szlaków turystycznych, informacja turystyczna, 
organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezerwacje podró-
ży, usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 organiza-
cja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw 
i innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, 
publikacja tekstów innych niż reklamowe, usługi eduka-
cyjne, nauczanie, publikowanie książek, wykonywanie 
fotoreportaży, informacja o rozrywkach i rekreacji, lekcje 
muzealne (ekomuzealne), zielone szkoły, usługi wydaw-
nicze, publikowanie tekstów i organizowanie widowisk 
popularyzujących postawy proekologiczne, usługi edu-
kacyjne: historyczne, patriotyczne oraz na rzecz ochrony 
środowiska, organizacja imprez i szkoleń o charakterze 
gastronomiczno-kulinarnym, organizacja widowisk histo-
rycznych i patriotycznych, organizowanie konkursów i fe-
stiwali, organizacja i prowadzenie warsztatów, informacja 
o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, 
42 certyfikowanie jakości produktów i usług, doradztwo 
techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
badania w zakresie środowiska naturalnego, projektowa-
nie tras turystycznych, 45 usługi w zakresie prawnego 
administrowania prawami własności intelektualnej, udzie-
lanie licencji oraz pośrednictwo w obrocie prawami wła-
sności intelektualnej.

(210) 519668 (220) 2020 10 19
(731) MYTSAK DMYTRO PHILANTHROPIST TRADE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LADY DI STORE

(531) 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, 22 wyroby z tkanin i włókien, 
24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upina-
nia włosów oraz peruki i sztuczne włosy.

(210) 519678 (220) 2020 10 19
(731) OKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOBIFRAME

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12  pojazdy kempingowe, kampery, części wy-
kończenia wnętrza samochodów, fotele samochodowe, czę-
ści i akcesoria do pojazdów, szczególnie do pojazdów kem-
pingowych.

(210) 519852 (220) 2020 10 22
(731) MY EV CHARGER OF POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MY EV CHARGER
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 519930 (220) 2020 10 26
(731) SANTANDER DIGITAL BUSINESSES, S.L.,  

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do obsługi spraw finanso-
wych, transakcji finansowych i do zarządzania sprawami 
z instytucjami finansowymi, pakiety oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie do produkcji, oprogramowa-
nie symulacyjne, platformy oprogramowania, oprogramo-
wanie operacyjne, oprogramowania kompilujące, aplikacje 
komputerowe do pobrania, oprogramowanie bankowe, 
oprogramowanie do obsługi płatności, oprogramowanie 

do zarządzania finansami, oprogramowanie ułatwiające bez-
pieczne transakcje kartami kredytowymi, oprogramowanie 
komputerowe związane z obsługą transakcji finansowych, 
urządzenia do elektronicznego przetwarzania płatności, 
oprogramowanie do monitorowania zdolności kredytowej, 
oprogramowanie do testowania, oprogramowanie do ob-
sługi sprzedaży detalicznej, oprogramowanie do pracy ze-
społowej, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie 
do zarządzania biznesem, oprogramowanie do sterowania 
procesami, oprogramowanie do zarządzania siecią, narzę-
dzia do kompilacji oprogramowania, oprogramowanie użyt-
kowe do pobrania, oprogramowanie do zarządzania bazami 
danych, programy do ulepszania oprogramowania, narzę-
dzia do opracowywania oprogramowania, oprogramowanie 
do tworzenia witryn internetowych, zintegrowane pakiety 
oprogramowania, oprogramowanie do testowania sprzętu 
komputerowego, platformy oprogramowania komputero-
wego, oprogramowanie do przetwarzania danych, interak-
tywne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania siecią, platformy oprogramo-
wania komputerowego, zapisane lub do pobrania, platformy 
oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], opro-
gramowanie do monitorowania, kontrolowania i wykony-
wania operacji na świecie fizycznym,elektroniczne bazy da-
nych, silniki baz danych, komputerowe bazy danych, serwery 
w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie do eksploracji danych, sieci danych, sieci 
transmisji danych, portfele elektroniczne do pobrania, opro-
gramowanie komputerowe do pobrania do użytku jako 
portfel elektroniczny, 36 usługi bankowe, w tym te świad-
czone przez Internet i inne media elektroniczne, usługi finan-
sowe, usługi finansowania handlu, sprawy monetarne, usłu-
gi w zakresie handlu i wymiany walut, usługi rozliczeniowe 
transakcji płatniczych, elektroniczny transfer środków, prze-
twarzanie płatności, płatności transgraniczne za pomocą 
aplikacji mobilnej, usługi w zakresie przekazywania płatności, 
skomputeryzowane usługi finansowe, transakcje finansowe 
on-line, zarządzanie finansami dla firm, świadczenie usług 
finansowych za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej lub Internetu,finansowe usługi komputerowe dla in-
stytucji finansowych, skomputeryzowane usługi w zakresie 
danych finansowych, skomputeryzowana analiza danych 
finansowych, wydawanie kart kredytowych i debetowych, 
emisja pieniądza elektronicznego, usługi w zakresie kart płat-
niczych, usługi płatności za pomocą portfela elektroniczne-
go, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania, 
usługi konserwacji oprogramowania, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], opracowywa-
nie platform komputerowych, inżynieria oprogramowania, 
doradztwo w zakresie oprogramowania, instalacja opro-
gramowania, integracja oprogramowania komputerowe-
go, badania oprogramowania komputerowego, wynajem 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w za-
kresie oprogramowania komputerowego, konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie procesów 
przemysłowych, usługi monitorowania procesów przemy-
słowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w zakresie aplikacji na urządzenia mobilne do zarządzania fi-
nansami osobistymi, przeprowadzania transakcji bankowych 
on-line, planowania finansów osobistych, prognozowania 
i analizy danych oraz bezprzewodowego dostępu do da-
nych i baz danych.

(210) 520068 (220) 2020 10 27
(731) SAJNÓG MAREK, Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) sztiglownia
(510), (511) 16 mapy, afisze, blankiety, broszury, czasopisma, 
periodyki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, papier 
do malarstwa i kaligrafii, katalogi, książki, materiały do na-
uczania, notesy, podręczniki, prospekty, publikacje drukowa-
ne, reprodukcje graficzne, obrazy i zdjęcia, 18 torebki, torby, 
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, 
torby szkolne, torby turystyczne, 25 apaszki, berety, czapki, 
czapki z daszkiem, kapelusze, opaski na głowę, bielizna, bie-
lizna osobista, bluzki, bluzy, body, koszulki, ubrania, kostiu-
my, kostiumy kąpielowe, kamizelki, kombinezony, koszule 
męskie, krawaty, marynarki, palta, paski do odzieży, piżamy, 
płaszcze, pulowery, rękawiczki, spodenki, spodnie, spódnice, 
suknie, swetry, szale, szlafroki, t-shirty, ubrania wierzchnie, 
ubrania dziecięce, obuwie w tym: botki, buty sznurowane, 
pantofle, sandały, chodaki, buty narciarskie, buty piłkarskie, 
kalosze, klapki kąpielowe, pantofle gimnastyczne, obuwie 
plażowe, obuwie sportowe, wkładki do obuwia, 28 zabawki 
dla dzieci, w tym lalki, lalki szmaciane, ubranka dla lalek.

(210) 520121 (220) 2020 10 29
(731) Jiangsu 4monster Industrial Co., Ltd., Changzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Monster

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki kąpielowe, tekstylne ręczni-
ki do twarzy, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny, bielizna 
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, dżersej [materiał], chustecz-
ki do nosa z materiałów tekstylnych, materiały do tapicerki, 
tekstylia.

(210) 520208 (220) 2020 10 30
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FABRE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.

(210) 520237 (220) 2020 10 30
(731) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLECZKI PARK AIRPORT RESIDENCE

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 
wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
43 usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji  
pokojów.

(210) 520259 (220) 2020 11 02
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

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

(210) 520268 (220) 2020 11 03
(731) FOLLERT ARKADIUSZ OFFICE SOLUTIONS, Wojkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feniks Taxi

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do pobrania do zamawia-
nia taksówek, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, 
35 reklamy montowane na dachach taksówek, 39 organizo-
wanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w za-
kresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, 
usługi taksówek, usługi taksówkarskie, transport podróż-
nych taksówką, transport taksówkowy dla osób na wózkach 
inwalidzkich.

(210) 520281 (220) 2020 11 02
(731) DANKS-EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA 

PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iDanks

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi księgowe, usługi księgowe świadczo-
ne drogą on-line, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, usługi 
księgowości, audyt księgowy, usługi związane z dobrem 
i zarządzeniem personelem, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw i fuzją, przygotowywanie 
listy płac, badania rynku, sporządzanie sprawozdań rachun-
kowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
sporządzanie zestawień statystycznych, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, zapewnianie platform internetowych 
dla nabywców i sprzedawców towarów oraz usług, zarządza-
nie programami refundacji w imieniu osób trzecich, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, dostarczanie informacji dotyczących kosztów handlo-
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wych i finansowych, prognozy ekonomiczne, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych osób trzecich, negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, optymalizacja 
stron internetowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwami, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczącego 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z przed-
siębiorstwami potrzebującymi finansowania.

(210) 520285 (220) 2020 11 03
(731) SZUSZKIEWICZ KAMIL LIMAK AUTO SPA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Limak Auto Spa 1979

(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 24.09.03, 24.09.05, 
01.01.01, 01.01.03, 01.01.10

(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, 
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, 
konserwacja i naprawa opon, naprawa, konserwacja, tanko-
wanie i ładowanie pojazdów, czyszczenie aut, czyszczenie 
higieniczne [pojazdy], czyszczenie i mycie samochodów, 
czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, czysz-
czenie pojazdów, czyszczenie samochodów, dostarczanie 
informacji o konserwacji pojazdów, kompleksowe czysz-
czenie pojazdów, kompleksowe czyszczenie samochodów, 
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja 
instalacji do mycia pojazdów, mycie i polerowanie pojazdów 
silnikowych, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicz-
nych, mycie samolotów, naprawa przednich szyb, odnawia-
nie pojazdów, odświeżanie lakieru samochodu, polerowanie 
[czyszczenie] pojazdów, polerowanie pojazdów, polerowa-
nie samochodów, pośrednictwo w zakresie wymiany szyb 
przednich w pojazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany 
szyb w pojazdach, usługi myjni pojazdów, dezynfekcja po-
jazdów, obsługa pojazdów, pielęgnacja pojazdu wewnątrz, 
pielęgnacja pojazdu na zewnątrz, czyszczenie z impregnacją 
tapicerki skórzanej pojazdu, czyszczenie tapicerki skórzanej 
pojazdu, impregnacją tapicerki skórzanej pojazdu, dekonta-
minizacja lakieru pojazdu, usuwanie asfaltu z pojazdu, hy-
drofobizacja szyb pojazdu, nanoszenie powłoka zapobiega-
jącej parowaniu szyb pojazdu, renowacja lamp reflektorów 
pojazdu, przyklejanie folii na lampy pojazdu, nanoszenie 
powłoki kwarcowej na lampy pojazdu, mycie komory silnika 
pojazdu, nanoszenie powłoki kwarcowej na plastiki pojazdu, 
rewitalizacji wnętrza i pranie tapicerki materiałowej pojazdu, 
rewitalizacja wnętrza i pranie tapicerki skórzanej pojazdu, 
rewitalizacja wnętrza i pranie tapicerki z alcantary pojazdu, 
rewitalizacja wnętrza i pranie tapicerki ze skaju pojazdu, 
sezonowanie opon pojazdu, ozonowanie pojazdu, ultradź-
więki pojazdu, hydrofobizacja materiałowej tkaniny pojazdu, 
lakierowanie odnowienie tapicerki materiałowej dachu po-
jazdu, woskowanie pojazdu, nanoszenie powłoki kwarco-
wej na pojazd, nanoszenie powłoki ceramicznej na pojazd, 

woskowanie felg pojazdu, nanoszenie powłoki kwarcowej 
na felgi pojazdu, nanoszenie powłoki ceramicznej na felgi 
pojazdu.

(210) 520286 (220) 2020 11 03
(731) SZUSZKIEWICZ KAMIL LIMAK AUTO SPA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Limak Auto Spa
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, 
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, 
konserwacja i naprawa opon, naprawa, konserwacja, tanko-
wanie i ładowanie pojazdów, czyszczenie aut, czyszczenie 
higieniczne [pojazdy], czyszczenie i mycie samochodów, 
czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, czysz-
czenie pojazdów, czyszczenie samochodów, dostarczanie 
informacji o konserwacji pojazdów, kompleksowe czysz-
czenie pojazdów, kompleksowe czyszczenie samochodów, 
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja 
instalacji do mycia pojazdów, mycie i polerowanie pojazdów 
silnikowych, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicz-
nych, mycie samolotów, naprawa przednich szyb, odnawia-
nie pojazdów, odświeżanie lakieru samochodu, polerowanie 
[czyszczenie] pojazdów, polerowanie pojazdów, polerowa-
nie samochodów, pośrednictwo w zakresie wymiany szyb 
przednich w pojazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany 
szyb w pojazdach, usługi myjni pojazdów, dezynfekcja po-
jazdów, obsługa pojazdów, pielęgnacja pojazdu wewnątrz, 
pielęgnacja pojazdu na zewnątrz, czyszczenie z impregnacją 
tapicerki skórzanej pojazdu, czyszczenie tapicerki skórzanej 
pojazdu, impregnacją tapicerki skórzanej pojazdu, dekonta-
minizacja lakieru pojazdu, usuwanie asfaltu z pojazdu, hy-
drofobizacja szyb pojazdu, nanoszenie powłoka zapobiega-
jącej parowaniu szyb pojazdu, renowacja lamp reflektorów 
pojazdu, przyklejanie folii na lampy pojazdu, nanoszenie 
powłoki kwarcowej na lampy pojazdu, mycie komory silnika 
pojazdu, nanoszenie powłoki kwarcowej na plastiki pojazdu, 
rewitalizacji wnętrza i pranie tapicerki materiałowej pojazdu, 
rewitalizacja wnętrza i pranie tapicerki skórzanej pojazdu, 
rewitalizacja wnętrza i pranie tapicerki z alcantary pojazdu, 
rewitalizacja wnętrza i pranie tapicerki ze skaju pojazdu, 
sezonowanie opon pojazdu, ozonowanie pojazdu, ultradź-
więki pojazdu, hydrofobizacja materiałowej tkaniny pojazdu, 
lakierowanie odnowienie tapicerki materiałowej dachu po-
jazdu, woskowanie pojazdu, nanoszenie powłoki kwarco-
wej na pojazd, nanoszenie powłoki ceramicznej na pojazd, 
woskowanie felg pojazdu, nanoszenie powłoki kwarcowej 
na felgi pojazdu, nanoszenie powłoki ceramicznej na felgi 
pojazdu.

(210) 520298 (220) 2020 11 03
(731) OLEJNICZAK AGNIESZKA, Pabianice 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERCE NA TALERZU HOMEMADE
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(531) 08.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser 
z chudego mleka [quark], miękkie dojrzałe sery, mieszanki sero-
we, przetworzony ser, ser cheddar, ser miękki, ser mieszany, ser 
o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser śmie-
tankowy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser 
wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, 
sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, 
substytuty serów, świeży biały ser, 35 usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie doradztwa 
dotyczącego serów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie serów, usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 520304 (220) 2020 11 03
(731) RUDNIK MACIEJ SAFETEC, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFETEC INFORMATYKA DLA FIRM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.15.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, oprogramowanie, 
sprzęt do komunikacji, urządzenia i nośniki do przechowy-
wania danych, urządzenia i akcesoria do przetwarzania da-
nych (elektryczne i mechaniczne), kable do przewodzenia 
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-wideo i te-
lekomunikacji, 35 przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Interne-
tu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomu-
nikacyjnego, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania.

(210) 520403 (220) 2020 11 05
(731) MAGNAPHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO-VITAL D+DHA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty zawierające witaminę D, witaminy i preparaty wi-
taminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety.

(210) 520457 (220) 2020 11 05
(731) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) MILLA KRÓWKA Z MILANÓWKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze w po-
staci krówek, karmelki, cukierki, cukierki mleczne, batony  
(słodycze), batony mleczne (słodycze).

(210) 520487 (220) 2020 11 09
(731) ADAMIAK BARTOSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rezerwat

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 9 akustyczne płyty kompaktowe, etui na płyty 
kompaktowe, etui na płyty DVD, interaktywne płyty DVD, 
nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty 
DVD, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagrane płyty 
kompaktowe z muzyką, nagrane płyty VCD, nienagrane pły-
ty DVD, płyty długogrające, płyty DVD, płyty gramofonowe, 
płyty kompaktowe, płyty kompaktowe audio, płyty kompak-
towe [audio-wideo], płyty kompaktowe z muzyką, płyty na-
grane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, płyty [nagra-
nia dźwiękowe], segregatory na płyty CD, pojemniki na płyty 
kompaktowe, kasety, kasety audio, kasety dźwiękowe, kasety 
muzyczne, kasety wideo, 35 promocja [reklama] koncertów, pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, rekla-
ma banerowa, reklama, reklama i usługi reklamowe, 41 usłu-
gi koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, usługi 
rezerwacji biletów na koncerty, koncerty muzyczne, koncerty 
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, obsłu-
ga koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów, prezenta-
cja koncertów, produkcja koncertów muzycznych, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 520574 (220) 2020 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WOŁOWINER
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheese-
burgery.

(210) 520637 (220) 2020 12 18
(731) PRZEWOŹNIK TOMASZ BKT USŁUGI MENEDŻERSKIE, 

Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pozytywnie promocyjni.pl
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, sprzedaż detaliczna i hurtowa tak-
że przez sieć Internet gadżetów i upominków reklamowych 
z nadrukiem, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, produkcja i pośrednictwo 
w sprzedaży materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży, przygotowanie materiałów reklamowych, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, doradztwo biznesowe, doradztwo 
dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy.

(210) 520710 (220) 2020 11 11
(731) ARTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) PRO Brow
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, środki toaletowe, prepa-
raty kosmetyczne, kosmetyki do brwi dla profesjonalistów, 
kosmetyki do rzęs, 8 przyrządy ręczne do kosmetycznej 
pielęgnacji brwi, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, 44 zabiegi kosmetyczne, higie-
na i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, 
usługi kształtowania brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi 
koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi pielęgnacji urody, w szcze-
gólności w zakresie rzęs, usługi kształtowania i stylizacji brwi, 
poradnictwo w zakresie kształtowania i stylizacji brwi.

(210) 520711 (220) 2020 11 11
(731) ZALIZOWSKI PIOTR, Bystrzyca Dolna
(540) (znak słowny)
(540) SO’YES
(510), (511) 3 zawieszki zapachowe, dyfuzory z patyczka-
mi, 4 świece, świece okolicznościowe, świece perfumowa-
ne, świece w puszkach, świece zapachowe, świeczki, wosk 
do wyrobu świec, zapachowe świece aromaterapeutyczne.

(210) 520747 (220) 2020 11 12
(731) PRUCNAL KRZYSZTOF P.P.H.U. ALBATROS, Trzebuska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) albatros

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.09, 03.07.16, 26.01.15
(510), (511) 29 mięso z drobiu, filety rybne, galaretki jadal-
ne, homary, nieżywe, jaja, kawior, kiełbasa, klej rybi do celów 
spożywczych, konfitury, konserwy mięsne, konserwy rybne, 
konserwy z warzywami, korniszony, krewetki [nieżywe], kro-
kiety spożywcze, langusty, nieżywe, łosoś nieżywy, małże 

jadalne nieżywe, produkty marynowane, mięso, produkty 
mięsne mrożone, ostrygi, nieżywe, owoce konserwowane, 
pasty do kanapek z tłuszczem, potrawy na bazie ryb, rosoły, 
ryby, ryby konserwowane, ryby solone, ryby mrożone, sa-
łatki rybne, sałatki owocowe i warzywne, sardynki nieżywe, 
szynka, śledzie nieżywe, tłuszcze jadalne, tuńczyk nieżywy, 
warzywa gotowane i konserwowane, warzywa i owoce mro-
żone, mrożone owoce morza, wędliny, wyroby garmażeryjne 
mięsne, pasztety.

(210) 520750 (220) 2020 11 10
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.03, 02.01.01, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania 
lub łagodzenia bólu, produkty lecznicze, suplementy diety, 
środki przeciwbólowe, środki przeciwmigrenowe, wyroby 
medyczne, 35 reklama produktów farmaceutycznych, zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej w zakresie produktów 
farmaceutycznych, usługi marketingowe i promocyjne pro-
duktów farmaceutycznych.

(210) 520761 (220) 2020 11 12
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Davanti PEAR-PLUM

(531) 05.07.10, 26.04.04, 26.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina.
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(210) 520762 (220) 2020 11 12
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Davanti CONCORDE

(531) 05.07.10, 26.01.15, 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina.

(210) 520763 (220) 2020 11 12
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Davanti BLACKBERRY

(531) 05.07.10, 26.01.15, 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina.

(210) 520764 (220) 2020 11 12
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Davanti POMEGRANATE

(531) 05.07.10, 26.01.15, 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina.

(210) 520806 (220) 2020 11 10
(731) RUSIECKA-GÓRNIAK BARBARA CZARNA MALINA, 

Nałęczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Malina

(531) 05.07.08, 24.17.02, 26.01.06, 26.15.01, 24.09.02, 24.09.09, 
27.05.01

(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły medyczne, leki ziołowe, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, herbaty ziołowe do celów medycz-
nych, napoje ziołowe do użytku leczniczego, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecz-
nicze, 29 galaretki jadalne, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, kandyzowane owoce, owoce glazurowane, owo-
ce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane 
w słoikach, owoce przetworzone, pasty z owoców, sałatki 
owocowe, przetwory owocowe, dżemy, marmolady, dżemy 
i marmolady owocowe, konfitury, powidła, warzywa goto-
wane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, kompoty, 
miąższ owoców, przekąski na bazie owoców, 30 miód natu-
ralny, miód ziołowy, naturalny miód dojrzały, miód do celów 
spożywczych, słodkie pasty do smarowania, nielecznicze sło-
dycze na bazie miodu, wyroby zbożowe, płatki zbożowe, pro-
dukty spożywcze z roślin zbożowych, przekąski na bazie zia-
ren, płatki zbożowe gotowe do spożycia, żywność dietetycz-
na pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, płatki 
zbożowe suszone, płatki musli, 32 soki owocowe i warzywne, 
napoje owocowe i warzywne, 35 prowadzenie usług w zakre-
sie: agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowej, do-
radztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
agencji informacji handlowej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
promocje sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie reklamy 
w sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej i prasowej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, świadczenie usług 
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego.

(210) 520834 (220) 2020 11 13
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAX COSMETICS BEAUTY RENEW

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy ko-
smetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, pre-
paraty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
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neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania 
włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki 
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako 
kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błysz-
czyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki 
do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne 
do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające 
do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki 
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski 
do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła 
w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], 
perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki 
eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk, olejki 
do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda koloń-
ska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, 
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczają-
ce nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwa-
nia farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, 
sole wybielające, sody wybielające, sole do kąpieli do celów 
innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, 
mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mlecz-
ka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, bal-
samy i żele do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, 
peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgna-
cji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji wło-
sów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki 
do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosme-
tyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetycz-
ne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki 
do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakie-
rów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, 
naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do ce-
lów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makija-
żu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne 
do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum 
do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdob-
ne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, 
potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne 
do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
kosmetyki brązująco - opalizujące, kosmetyki do samoopala-
nia, preparaty do opalania, preparaty przyspieszające opala-
nie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, pre-
paraty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty 
po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk 
kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycz-

nych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, 
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, preparaty 
toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
aromaty, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, prepara-
ty kolagenowe do celów kosmetycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, korund [materiał ścierny], barwniki kosme-
tyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu 
[materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cy-
trynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy], płu-
kanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, 
preparaty do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze 
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, lakiery (środki 
do usuwania -), olejek lawendowy, preparaty do wybielania 
skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], etui 
na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eterycz-
ny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do per-
fum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, 
preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, środki do prania 
i wybielania, środki do czyszczenia, środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do teksty-
liów, metalu, szkła, mebli, dywanów, tapet i podłóg, preparaty 
do polerowania, substancje do szorowania, środki ścierne 
i polerskie, skrobia, środki do mycia naczyń, środki do mycia 
podłóg oraz pielęgnacji, szmatki nasączone środkami 
do czyszczenia, preparaty do usuwania klejów, preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, odkamieniacze do użytku domowego, detergenty, de-
tergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 5 alkohol 
do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy, antybakteryj-
ne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk, 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki 
do mycia, antybiotyki, antybiotyki do stosowania w stomato-
logii, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, apteczki pierw-
szej pomocy do użytku domowego, balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, balsamy do celów farmaceutycznych, 
balsamy do użytku medycznego, balsamy przeciwbólowe, 
bandaże chirurgiczne, bandaże higieniczne, batony energe-
tyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy 
dla zwierząt, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, ce-
ment chirurgiczny, cement stomatologiczny, ceramika denty-
styczna, chemiczne środki antykoncepcyjne, chemiczne ta-
bletki dopochwowe, chemioterapeutyki, chleb dla diabety-
ków przystosowany do celów medycznych, chleb wzboga-
cony witaminami do celów terapeutycznych, chusteczki an-
tybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki 
do użytku chirurgicznego, chusteczki odkażające, cukier 
leczniczy, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cu-
kierki do celów leczniczych, czopki, czyściki o działaniu ściera-
jącym do użytku dentystycznego, demineralizowana woda 
do celów medycznych, dentystyczne (amalgamaty -), denty-
styczne (cementy -), dentystyczne cementy żywiczne, denty-
styczne (mastyksy -), dentystyczne materiały ceramiczne, 
dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, denty-
styczne materiały do tworzenia modeli zębów, dentystyczne 
mieszaniny odbudowujące, detergenty bakteriobójcze, de-
tergenty do celów medycznych, dezodoranty do butów, ku-
wet, dywanów, samochodów, tapicerki, do wc, łazienkowe, 
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryj-
nego, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, do-
datki dietetyczne, dodatki homeopatyczne, dodatki odżyw-
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cze, dodatki witaminowe i mineralne, doustne sole nawad-
niające, doustne środki antykoncepcyjne, doustne środki 
przeciwbólowe, drażetki [lekarstwa], drożdże do celów farma-
ceutycznych, drożdże do celów medycznych, weterynaryj-
nych lub farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych i medycznych eliksiry [preparaty farmaceutyczne], eta-
nol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne balsamy 
do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, elektrolity do celów 
medycznych, farmaceutyczne słodycze, feromony, fungicydy, 
herbicydy, gazy do celów medycznych, gips dentystyczny, 
glicerofosfaty, guma do celów medycznych, herbata leczni-
cza, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, jednorazo-
we maty do przewijania niemowląt, jednorazowe pielucho-
majtki dziecięce, jednorazowe pieluchy dla dorosłych, jedno-
razowe pieluchy papierowe, jednorazowe wkładki dla osób 
cierpiących na inkontynencję, kapsułki na kaszel, kapsułki 
na lekarstwa, kapsułki odchudzające, kauczuk do celów den-
tystycznych, kleje chirurgiczne, kleje do użytku stomatolo-
gicznego i dentystycznego, koktajle białkowe, komórki 
do celów medycznych, kompozyty dentystyczne, kompre-
sy, kremy dla dzieci [lecznicze], krem na odparzenia pielusz-
kowe [leczniczy], kremy do ciała do użytku farmaceutyczne-
go, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kre-
my do stosowania na noc [lecznicze], kremy do trądziku [pre-
paraty farmaceutyczne], kremy farmaceutyczne, lecznicze, 
krople do oczu, do uszu, witaminowe, lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, lecznicze balsamy i kremy, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze napoje mineralne, lecznicze płyny 
do płukania ust, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecz-
nicze płyny do włosów, lecznicze preparaty do leczenia skóry, 
lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele 
do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, leki na alergię, leki weteryna-
ryjne, majtki higieniczne, maści antyseptyczne, maści do ce-
lów farmaceutycznych, maści lecznicze, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mydła antybakteryjne, mydła dezynfe-
kujące, mydła lecznicze, napary lecznicze, nasączane chus-
teczki antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, na-
turalne biocydy, obroże przeciwpchelne, odchudzanie 
[preparaty medyczne do -], odczynniki biologiczne do ce-
lów weterynaryjnych, odczynniki biologiczne do celów me-
dycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych, od-
czynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, odświeżacze 
do odzieży, powietrza, tkanin, olejki lecznicze, opatrunki 
do ran, owadobójcze szampony dla zwierząt, pestycydy, pla-
stry, podpaski, preparaty antyseptyczne, preparaty farmaceu-
tyczne do użytku w dermatologii, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty do zwalczania insektów, preparaty grzybobójcze, 
preparaty witaminowe i mineralne, produkty dietetyczne dla 
osób chorych, produkty higieniczne do celów medycznych, 
sole do celów medycznych, spraye antyseptyczne w formie 
aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye 
przeciw owadom, środki antykoncepcyjne, środki dezynfek-
cyjne do toalet chemicznych, środki oczyszczające i odkaża-
jące, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do ce-
lów weterynaryjnych, suplementy diety do użytku medycz-
nego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple-
menty diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suple-
menty diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, suplementy witaminowe w postaci plastrów, szczepion-
ki weterynaryjne, szczepionki dla ludzi, toniki do celów me-
dycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], uzu-
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, waci-
ki lecznicze, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wazelina 

do celów medycznych, wazelina do celów weterynaryjnych, 
wina lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, woda ter-
malna, wosk dentystyczny, wyciągi z roślin leczniczych, wy-
ciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, wywary 
do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żelki wita-
minowe, zioła lecznicze, żywność dla diabetyków, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
z mleka w proszku dla niemowląt, odkażające preparaty 
do mycia rąk, opatrunki odkażające, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, płyny do dezynfekcji, mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, antybakteryjne żele i płyny na bazie 
alkoholu do odkażania skóry, spraye antyseptyczne w formie 
aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach.

(210) 520884 (220) 2020 11 13
(731) ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi finansowania, leasing finansowy, 
39 wynajem samochodów.

(210) 520988 (220) 2020 11 16
(731) NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pruszcz Gdański

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nglt

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 520994 (220) 2020 11 17
(731) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) izo dobre line styropiany

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 17 materiały izolacyjne wykonane ze styropianu.
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(210) 521046 (220) 2020 11 17
(731) KOZIOŁ SŁAWOMIR PPHU KOZBUD II, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAZY GOATS

(531) 03.04.11, 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 37 mycie pojazdów, mycie pojazdów mecha-
nicznych, czyszczenie i mycie samochodów, polerowanie 
samochodów, polerowanie pojazdów, polerowanie i nada-
wanie połysku, czyszczenie i polerowanie pojazdów silni-
kowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, malo-
wanie samochodów, malowanie pojazdów, malowanie na-
tryskowe, malowanie pojazdów mechanicznych, malowanie 
i lakierowanie, malowanie ozdobnych pasków i ozdobnej 
grafiki na samochodach, nakładanie powłok ochronnych 
na pojazdach, nakładanie powłok ozdobnych na pojazdach, 
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, 39 wypo-
życzanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypoży-
czanie przyczep, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie 
bagażników dachowych, wypożyczanie pojazdów silniko-
wych, wypożyczanie części pojazdów, wypożyczanie środ-
ków transportu, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypo-
życzanie pojazdów silnikowych na umowę, wypożyczanie 
samochodów z częścią mieszkalną.

(210) 521073 (220) 2020 11 19
(731) US PHARMACIA INTERNATIONAL, INC., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) VIGOR UP! Żyj bardziej każdego dnia!
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, prepa-
raty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 

medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające.

(210) 521075 (220) 2020 11 19
(731) GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARS-LOVE STOŁECZNE TOASTY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.02.11, 25.07.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, likiery, wódka.

(210) 521100 (220) 2020 11 19
(731) FLEXEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLEXEE
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, opro-
gramowanie do tworzenia aplikacji, aplikacje do pobrania 
na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony ko-
mórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na te-
lefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplika-
cje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności 
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku j a ko interfejs programowania 
aplikacji (APl), oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, apli-
kacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie kom-
puterowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji 
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, mobilne 
aplikacje oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych, serwery do hostin-
gu www, programy komputerowe do korzystania z Inter-
netu i sieci www, grafiki komputerowe do pobrania, grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 35 organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, aukcje z wykorzystaniem technologii łańcucha bloko-
wego [blockchain], 36 działalność finansowa, analizy danych 
finansowych, gromadzenie informacji finansowych, pośred-
nictwo w usługach finansowych, ocena zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstw, ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, 
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usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi oceny ryzyka 
finansowego, skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, informacje finansowe dostarczane za pośred-
nictwem komputerowych baz danych, informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, pożyczki 
[finansowanie], usługi finansowe, w szczególności udostęp-
nianie zdecentralizowanych i otwartych kryptowaktywów 
w światowej sieci komputerowej wykorzystującej łańcuch 
blokowy [blockchain], usługi finansowe z wykorzystaniem 
technologii łańcucha blokowego [blockchain], transakcje 
transferu kryptoaktywów, udostępnianie kryptoaktywów, 
handel kryptoaktywami i wymiana kryptoaktywów, han-
del zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, transakcje 
i operacje w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 
42 hosting aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji 
multimedialnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting 
aplikacji interaktywnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, opra-
cowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostar-
czania treści multimedialnych, techniczna obsługa aplikacji 
w dużych i średnich systemach komputerowych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wy-
korzystaniu sieci Web, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi dostaw-
cy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
hosting mobilnych stron internetowych, wynajmowanie 
serwerów WWW, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projekto-
wanie gier, usługi projektowania, projektowanie wizualne, 
projektowanie znaków, projektowanie stron internetowych, 
projektowanie baz danych, projektowanie kroju czcionek, 
projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie ję-
zyków komputerowych, projektowanie materiałów druko-
wanych, projektowanie kodów komputerowych, oprogra-
mowanie komputerowe (projektowanie -), usługi artystów 
grafików, grafika artystyczna, usługi projektowania grafiki 
komputerowej wspomagane komputerowo, projektowanie 
grafiki wideo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów).

(210) 521182 (220) 2020 11 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABLIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 521183 (220) 2020 11 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BAXA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 521184 (220) 2020 11 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 521185 (220) 2020 11 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ABISTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 521186 (220) 2020 11 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BLIXAR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 521224 (220) 2020 11 20
(731) MELAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, doradz-
two w administrowaniu działalnością gospodarczą i w za-
kresie organizacji usług powierzonych wspólnotom miesz-
kaniowym przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie 
inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomo-
ści, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości 
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, 
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieru-
chomościami, organizowania targów i wystaw handlowych 
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, archi-
tektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przepro-
wadzania operacji handlowych przez internet, usługi zarzą-
dzania miejscami wystawowymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach 
handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 
36 usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i majątku, dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, 
handlowych, usługowych, mieszkalnych, usługi pośred-
nictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipo-
tecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, inwestowanie w nie-
ruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing 
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nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w sys-
temie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, 
lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków, 
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowych, 37 usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi deweloperskie 
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usłu-
gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi 
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze inwe-
stora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projekto-
we związane z nieruchomościami, usługi projektowe w za-
kresie, budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju 
i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w za-
kresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, 
usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicz-
nych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów pod-
wykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania 
ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, badania 
i opracowywanie projektów technicznych.

(210) 521232 (220) 2020 11 23
(731) ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY SPORTOWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) KSF
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, pamięć USB [pen-
drive], okulary przeciwsłoneczne, 14 zegary i zegarki, budziki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, 18 walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, plecaki, 24 wy-
roby tekstylne, pościel, tekstylne artykuły kąpielowe, wyroby 
tekstylne do wieszania na ścianach, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, paski [odzież], paski skórzane [odzież], krawaty, 
26 smycze [paski] do noszenia, dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy związane ze sportem żużlowym, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, soki, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
za pośrednictwem stron internetowych, następujących to-
warów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów i sprzętu 
sportowego związanych ze sportem żużlowym, gier, zaba-
wek i akcesoriów do zabawy, piwa i produktów piwowar-
skich, napoi bezalkoholowych, wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, 37 konserwacja i naprawa sprzę-
tu sportowego, udzielanie informacji związanych z naprawą 

lub konserwacją sprzętu sportowego, wszystkie ww. usługi 
związane ze sportem żużlowym, 41 usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, usługi klubów sportowych, szkolenia 
sportowe, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie 
zawodów sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, 
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, wy-
najem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udzielanie infor-
macji związanych ze sportem, wszystkie ww. usługi związa-
ne ze sportem żużlowym.

(210) 521235 (220) 2020 11 23
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) (znak słowny)
(540) Zawsze świeżo, zawsze sucho, zawsze skutecznie, 

zawsze... HumiStop
(510), (511) 11 pochłaniacze wilgoci, w tym pochłaniacze 
wilgoci do pomieszczeń, w tym do piwnic i garaży, pochła-
niacze wilgoci do aut, kamperów, łodzi, żaglówek, motoró-
wek, pochłaniacze wilgoci do mebli, obuwia, pochłaniacze 
wilgoci do domków kempingowych.

(210) 521237 (220) 2020 11 23
(731) GO & MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) go&biogas

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, biogaz, paliwo wyprodukowane lub 
odzyskane z odpadów i pozostałości odpadowych, paliwo 
z biomasy, paliwa do ogrzewania, 11 biogazownie, generato-
ry gazu, urządzenia i instalacje do ogrzewania odnawialnymi 
źródłami energii, 42 badania techniczne, analizy techniczne, 
audyt energetyczny, badania z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie bu-
dowlane, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi in-
żynieryjne, badania i rozwój w dziedzinie produkcji biogazu, 
doradztwo i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.

(210) 521240 (220) 2020 11 23
(731) SZMIGIEL DAWID WEBSITE STYLE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WEBSITE STYLE
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(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymy-
wanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projek-
towanie graficzne, projektowanie wizualne, projektowanie 
logo w celu tworzenia tożsamości firm.

(210) 521243 (220) 2020 11 23
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYMBACTIN
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty medyczne, pro-
dukty farmaceutyczne takie jak globulki, żele, maści, kremy, 
przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty 
i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii.

(210) 521248 (220) 2020 11 23
(731) MOLSKI MAREK M-INVEST, Kuśnie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e e-catering

(531) 11.03.08, 27.05.01, 27.05.08, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do po-
brania, aplikacje biurowe i biznesowe, 39 usługi kurierskie, 
pakowanie produktów spożywczych, dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, dostawa produk-
tów spożywczych, dostarczanie żywności przez restauracje, 
przewożenie i dostarczanie towarów, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafe-
terie [bufety], kawiarnia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, stołówki, usłu-
gi barowe, usługi kateringowe, usługi restauracyjne.

(210) 521249 (220) 2020 11 23
(731) PAWŁOWSKA KATARZYNA, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRETTYMED MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie zabiegów upiększających.

(210) 521256 (220) 2020 11 24
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO NIE SHANDY TO NIE RADLER TO NIE PIWO 

Z LEMONIADĄ TO PRAWDZIWE PIWO BESTBIR 
MALINA-PIGWA PIJ SCHŁODZONE!

(531) 02.03.04, 02.03.11, 06.07.08, 06.19.05, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 521259 (220) 2020 12 17
(731) GACEK PIOTR PAWEŁ, Stare Bystre
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CamPetrus

(531) 14.05.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości-wynajem 
nieruchomości lub majątku.

(210) 521263 (220) 2020 11 24
(731) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) KERCH
(510), (511) 7 domowe elektryczne blendery, elektryczne 
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, elektryczne ma-
szynki do mielenia mięsa, elektryczne maszynki do mięsa, 
elektryczne maszyny domowe do odkurzania, elektryczne 
maszyny obierające do przygotowywania żywności, elek-
tryczne mieszarki do ciasta, elektryczne miksery do żywno-
ści, elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, elek-
tryczne młynki do kawy, elektryczne młynki do owoców, 
elektryczne młynki do przypraw, elektryczne mopy parowe, 
elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, elektryczne od-
kurzacze ręczne, elektryczne otwieracze do puszek, elek-
tryczne prasowalnice do ubrań, elektryczne prasy do czosn-
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ku, elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowa-
nia, wyciskania, elektryczne roboty kuchenne do użytku do-
mowego, elektryczne sokowirówki, elektryczne spieniacze 
do mleka, elektryczne trzepaczki do żywności, elektryczne 
urządzenia czyszczące do użytku domowego, elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, elektryczne urządzenia 
do krojenia żywności, elektryczne urządzenia do obierania 
owoców, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowy-
wania żywności [do celów innych niż gotowanie], elektrycz-
ne urządzenia rozdrabniające do żywności, elektryczne wyci-
skarki do owoców i warzyw, elektryczne zamiatarki do dywa-
nów, elektryczne zgrzewarki do torebek, filtry przeciwpyło-
we do odkurzaczy, magle parowe do tkanin [przenośne], 
maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, ma-
szynki [młynki] elektryczne do przygotowania żywności, ma-
szyny do krojenia warzyw, maszyny do krojenia żywności 
w plastry [elektryczne, kuchenne], maszyny do obierania wa-
rzyw, maszyny do przygotowywania żywności [elektryczne, 
kuchenne], inne niż do gotowania, maszyny do siekania żyw-
ności [elektryczne], maszyny do tarcia do użytku w gospo-
darstwie domowym, maszyny do ubijania żywności [elek-
tryczne, do gospodarstwa domowego], maszyny do wyci-
skania soku, maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów 
[za pomocą szamponu], maszyny elektryczne do czyszcze-
nia dywanów, maszyny kuchenne, elektryczne, maszyny 
przemysłowe do czyszczenia dywanów szamponem, maszy-
ny przemysłowe do odkurzania dywanów, miksery [urządze-
nia kuchenne], noże elektryczne i ostrzarki do noży, odkurza-
cze, odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze do celów do-
mowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i prze-
mysłowych, odkurzacze elektryczne i ich części, odkurzacze 
roboty, odkurzacze samochodowe, odkurzacze zasilane ba-
teriami, które można ponownie naładować, odkurzacze 
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, osuszacze do sałaty 
[kuchenne urządzenia elektryczne], otwieracze do nakrętek 
gwintowanych [maszyny], pakowarki żywności, prasowalni-
ce, przyrządy do krojenia makaronu [maszyny], przyrządy 
do szatkowania żywności (elektryczne), roboty kuchenne 
elektryczne, roboty sprzątające, sprężarki do klimatyzatorów 
powietrza, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, szatkow-
nice do warzyw [maszyny], szczotki do odkurzaczy, separato-
ry [maszyny], torby do odkurzaczy, trzepaczki elektryczne 
[narzędzia], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], urządzenia 
do cięcia mięsa, urządzenia do czyszczenia parą, przeznaczo-
ne do użytku domowego, urządzenia do krojenia jaj, urzą-
dzenia do mycia warzyw, urządzenia do obierania warzyw 
[maszyny], urządzenia do otwierania puszek, urządzenia 
do tarcia warzyw, urządzenia do wyciskania owoców [elek-
tryczne], urządzenia elektryczne używane w kuchni do mie-
lenia, węże do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe 
do odkurzaczy, wyciskarki, wyciskarki soku, zrobotyzowane 
separatory, 11 aparatura i maszyny do oczyszczania powie-
trza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty 
jonizujące do oczyszczania powietrza, automaty do wyrobu 
chleba do celów domowych, centralne urządzenia klimaty-
zacyjne, czajniki do herbaty [elektryczne], dmuchawy 
do wentylacji zasilane elektrycznie, domowe ekspresy 
do kawy [elektryczne], domowe filtry do wody z kranu, do-
mowe piekarniki, domowe płyty grzewcze, domowe szyb-
kowary [elektryczne], domowe urządzenia klimatyzacyjne, 
domowy rożen [elektryczny], dzbanki do filtrowania wody, 
dzbanki podgrzewane elektrycznie, elektryczne bezprzewo-
dowe zaparzacze do kawy, elektryczne domowe urządzenia 
do gotowania, elektryczne filtry do kawy, elektryczne filtry 
do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, 
elektryczne frytkownice bezolejowe, elektryczne garnki 

do duszenia, elektryczne garnki do gotowania warzyw 
na parze, elektryczne grzejniki akumulacyjne, elektryczne 
grzejniki wentylatorowe, elektryczne klimatyzatory, elek-
tryczne kuchenki, elektryczne nawilżacze, elektryczne 
oczyszczacze powietrza, elektryczne opiekacze, elektryczne 
patelnie do duszenia, elektryczne patelnie do smażenia, elek-
tryczne płyty kuchenne, elektryczne płyty opiekające [urzą-
dzenia kuchenne], elektryczne promienniki ciepła [do użytku 
domowego], elektryczne ręczne suszarki do włosów, elek-
tryczne suszarki do żywności do użytku domowego, elek-
tryczne tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, elektrycz-
ne urządzenia chłodzące do pomieszczeń [do użytku domo-
wego], elektryczne urządzenia do podgrzewania żywności, 
elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne 
urządzenia kuchenne do gotowania, elektryczne wentylato-
ry bezłopatkowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elek-
tryczne zaparzacze do kawy, elektryczne zaparzacze do her-
baty, elementy ogrzewania elektrycznego, filtry do kawy 
elektryczne, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczaczy po-
wietrza, filtry powietrza, fondue [urządzenia do gotowania], 
frytkownice, garnki elektryczne [do użytku domowego], go-
frownice, grill, grille do gotowania, grzejniki do pomieszczeń, 
induktory powietrza [klimatyzatory], induktory powietrza 
[wentylacja], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentyla-
cji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, kawiarki elektrycz-
ne do celów domowych, klimatyzatory, kuchenki do użytku 
domowego, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki mikrofa-
lowe, nawilżacze, oczyszczacze powietrza, osuszacze powie-
trza, odparowywacze, odwilżacze, ogrzewacze do pomiesz-
czeń, opiekacze do kanapek, okapy zawierające wentylatory 
wyciągowe, parowary elektryczne, parowniki, piekarniki do-
mowe, podróżne suszarki do włosów, połączone urządzenia 
grzewcze i klimatyzacyjne, prasowacze parowe, przenośne 
grzejniki elektryczne, przenośne klimatyzatory, przenośne 
urządzenia do wentylacji, przybory kuchenne elektryczne, 
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwo-
wania, do żywności i napojów, suszarki do żywności, szybko-
wary elektryczne, urządzenia do gotowania, tostery, urządze-
nia do grillowania, urządzenia do oczyszczania powietrza 
do celów domowych, urządzenia do odświeżania powietrza, 
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia 
i opiekania, urządzenia do podgrzewania żywności, urządze-
nia do popcornu, urządzenia do prażenia owoców, urządze-
nia do uzdatniania powietrza, urządzenia elektryczne do go-
towania na parze, urządzenia i instalacje do wentylacji, urzą-
dzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jo-
nizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia 
klimatyzacyjne, urządzenia z pokrywką do opiekania, wenty-
latory do klimatyzacji, wentylatory do użytku domowego, 
wirniki powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne, 
wentylatory elektryczne, 35 administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, dostarczanie infor-
macji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośred-
nictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie in-
formacji w komputerowych bazach danych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, poka-
zy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zaku-
pów domowych, promowanie towarów i usług osób trze-
cich w Internecie, przetwarzanie, systematyzacja danych 
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i zarządzanie nimi, publikowanie materiałów reklamowych, 
reklama i usługi reklamowe, reklama on-line poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień on-line, udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad konsu-
menckich dotyczących produktów, usługi handlu detalicz-
nego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elek-
trycznego, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywno-
ści, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa do-
mowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektro-
nicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 
zarządzanie w zakresie zamówień, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi  
importowo-eksportowe.

(210) 521265 (220) 2020 11 24
(731) KAMIŃSKA JOANNA CONTROVERSY, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPLETED

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 521270 (220) 2020 11 24
(731) ADEJUMO JULIA, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) WHITE RAVEN
(510), (511) 45 usługi concierge.

(210) 521271 (220) 2020 11 23
(731) WIELGOŚ MIROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spoco

(531) 18.01.21, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 drukowanie.

(210) 521312 (220) 2020 11 25
(731) TRANSNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TransNet

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe ogrodzenie z siatki plecionej, 
siatki rolnicze do hamowania erozji, 28 siatki do celów spor-
towych, siatki polipropylenowe na wymiar, siatki sportowe 
do zawieszania na bramkach, słupkach i innych sprzętach 
sportowych na boiskach do gry, siatki do bramek do gry 
w piłkę nożną, siatki tenisowe, siatki do badmintona, siatki 
do bramek, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki do tenisa 
stołowego, siatki do gry w piłkę ręczną, siatki do sportowych 
gier piłkowych, siatki do bramek do hokeja na lodzie, siatki 
do ogrodzenia boisk, kortów i innych terenów sportowych, 
piłkochwyty zewnętrzne i wewnętrzne, sprzęt sportowy,  
artykuły sportowe, sprzęt sportowy na boiska zewnętrzne 
oraz sale sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, sprzęt 
sportowy do koszykówki, sprzęt sportowy do piłki nożnej, 
sprzęt sportowy do piłki ręcznej, sprzęt sportowy do teni-
sa, bramki do piłki nożnej oraz piłki ręcznej, piłki jako sprzęt 
sportowy, torby przystosowane do noszenia sprzętu sporto-
wego, słupki do mocowania siatki, haczyki do mocowania 
siaki, antenki do siatek do gry w siatkówkę.

(210) 521321 (220) 2020 11 24
(731) HOSSAIN MD IQBAL, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB CENTER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.05.02, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.04, 
26.04.16

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi.

(210) 521331 (220) 2020 11 25
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) GREENFURTERKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
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mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofili-
zowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, 
bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], za-
wijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszan-
ki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, 
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywa-
nia sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyro-
by piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw.

(210) 521335 (220) 2020 11 25
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLINÓWKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofili-
zowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, 
bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe],  
zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszan-
ki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, 
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywa-
nia sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyro-

by piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw.

(210) 521336 (220) 2020 11 25
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) VEGÓWKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, krojone warzywa mrożone, warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofili-
zowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, 
bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe],  
zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszan-
ki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, 
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywa-
nia sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyro-
by piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw.

(210) 521338 (220) 2020 11 25
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) GREENBANOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegeta-
riańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełba-
ski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, 
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, prze-
kąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki 
na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
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do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofi-
lizowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabano-
sy, surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzie-
niem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy[produkty zbożowe],  
zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe 
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki 
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przypra-
wy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, 
przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów 
spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pie-
czeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, 
mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mię-
sem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarni-
cze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 521385 (220) 2020 11 25
(731) SHOELOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.02
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecię-
ca, obuwie męskie, obuwie damskie, obuwie dziecięce.

(210) 521387 (220) 2020 11 25
(731) SHOELOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sole. Mare. Vacanze.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca.

(210) 521388 (220) 2020 11 26
(731) SKORUPA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WINE DRIP STORE
(510), (511) 33 wino.

(210) 521389 (220) 2020 11 25
(731) DYŁKA GRZEGORZ H.A.P., Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) driveme

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecię-
ca, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce.

(210) 521416 (220) 2020 11 26
(731) DZIĘGIELEWSKA DOROTA, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) Pani Paragraf
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne i szkolenio-
we, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie wykładów, 
zapewnianie szkoleń on-line, usługi wydawnicze, 45 usługi 
prawne.

(210) 521418 (220) 2020 11 26
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź 
(540) (znak słowny)
(540) uniview
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, urządzenia do rozpoznawania 
twarzy, światła błyskowe [sygnały świetlne], wskaźniki elek-
troniczne emitujące światło, drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], wideofony, aparatura do komu-
nikacji sieciowej, multipleksery wideo, urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, odbiorniki audiowizualne, magnetowidy, 
kamery wideo, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtual-
nej, elektroniczne tablice wyświetlające, magnetowidy samo-
chodowe, kamery termowizyjne, kable koncentryczne, chipy 
[układy scalone], ekrany wideo, alarmy, elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, elektroniczne systemy kontroli dostę-
pu do drzwi ryglowanych, przyciski do dzwonków, zamki 
elektryczne, wykrywacze dymu, baterie słoneczne, stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 41 doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania 
danych elektronicznych, informacja o edukacji, kształcenie 
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie 
indywidualne, organizowanie loterii, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia 
dotyczące elektroniki, szkolenia komputerowe, szkolenia pra-
cowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, 
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szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakre-
sie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w za-
kresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w za-
kresie przetwarzania danych, szkolenia z obsługi systemów 
skomputeryzowanych, tłumaczenia, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie symulatorów 
szkoleniowych.

(210) 521426 (220) 2020 11 26
(731) KUSINA MICHAŁ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atr wear

(531) 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 521433 (220) 2020 12 21
(731) GIGANCI PROGRAMOWANIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ? x √ % giganci edukacji

(531) 02.09.25, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne.

(210) 521472 (220) 2020 11 27
(731) MAŁAJOWICZ BOGUSŁAW MOTORCYCLES 

PERFORMANCE MAŁY HD, Koźmice Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTORCYCLES PERFORMANCE MP MAŁY HD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.06, 26.03.18, 25.07.04, 26.13.25, 
26.04.03, 26.04.09

(510), (511) 25 odzież (w szczególności bluzy, koszule, pod-
koszulki, kurtki, bielizna, spodnie, odzież motocyklowa, czap-
ki, chusty, buty, kombinezony, odzież dziecięca), 35 usługi 

handlowe (zarządzanie w zakresie zamówień w szczególno-
ści handel częściami i akcesoriami do motocykli), 37 naprawa 
i konserwacja motocykli.

(210) 521473 (220) 2020 11 27
(731) FLORENCJA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DEPRELLA
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 521483 (220) 2020 11 27
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PRIMULATOR
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane 
z urządzeniami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do pod-
grzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie 
w zakresie zamówień w -), usługi importowo-eksportowe, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing in-
ternetowy, publikowanie druków do celów reklamowych, 
publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elek-
tronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-
-line, reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w pra-
sie popularnej i profesjonalnej, pokazy [do celów promocyj-
nych/reklamowych], promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowa-
dzenie wystaw w celach reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe w zakresie 
promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, 37 czyszczenie maszyn, 
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, instalacja mebli, instalacja przemysłowych urządzeń 
do gotowania, instalacja urządzeń elektrycznych, instalo-
wanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie mebli na wymiar, instalowanie 
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sprzętu kuchennego, instalowanie wyposażenia kuchen-
nego, konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja, 
serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i ku-
chennych, konserwacja urządzeń automatycznych, montaż 
sprzętu kateringowego, montaż wyposażenia kuchennego, 
naprawa chłodziarek (zamrażarek), naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa 
domowego, naprawa lub konserwacja automatów sprzeda-
jących, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, naprawa lub konserwacja konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń mrożących, naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarza-
nia żywności lub napojów, naprawa lub konserwacja nieelek-
trycznych urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub 
konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub 
konserwacja urządzeń do gotowania, naprawa sprzętu elek-
trycznego, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elek-
trotechnicznych, naprawa urządzeń do gotowania, naprawa 
urządzeń do zaopatrzenia w wodę, naprawa urządzeń elek-
tronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa urzą-
dzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa wy-
posażenia sklepów, przegląd maszyn, regularne serwisowa-
nie urządzeń do chłodzenia, remont maszyn, renowacja ma-
szyn, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, serwis 
urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących 
naprawy lub konserwacji maszyn i systemów do produkcji 
półprzewodników, udzielanie informacji w związku z napra-
wą lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, udzie-
lanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją nie-
elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie 
informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycz-
nych urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
do przetwarzania żywności lub napojów, udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do goto-
wania, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń 
elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn sprzedających, udzielanie informacji 
związanych z instalacją maszyn, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń 
elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń do mrożenia, udziela-
nie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, 
usługi instalacji maszyn, usługi wykonawców instalacji elek-
trycznych, konserwacja urządzeń do przetwarzania napojów, 
41 nauczanie i szkolenia, organizowanie kongresów i konfe-
rencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, udostępnianie 
filmów nie do pobrania, doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkole-
nia zawodowego, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, 
kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie kursów 
instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, or-
ganizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, po-
kazy [do celów szkoleniowych], przekazywanie know-how 
[szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektro-
niki, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie 
użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowni-
ków w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia 
związane z branżą restauracyjną, szkolenie i instruktaż.

(210) 521484 (220) 2020 11 27
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AFLOFARM
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, usługi informa-
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru na-
bywanych towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, 
marketing internetowy, promocja sprzedaży, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, publikacja reklam, publika-
cja treści reklamowych, publikowanie druków do celów rekla-
mowych w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamo-
wych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama banerowa, reklama i marketing, reklama na billboar-
dach elektronicznych, reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie po-
pularnej i profesjonalnej, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednic-
twem programów lojalnościowych dla klientów, udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla kon-
sumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi 
reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sklepów detalicznych on-line związane z produktami ko-
smetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi importowo-eksportowe, sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 521485 (220) 2020 11 27
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Rilling
(510), (511) 11 elektryczne urządzenia kuchenne do goto-
wania, instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, instala-
cje chłodnicze do cieczy, instalacje do chłodzenia mleka, in-
stalacje do schładzania wody pitnej, kopuły chłodzące, okapy 
pochłaniające parę do kuchenek, okapy wentylacyjne do ku-
chenek, podgrzewacze do jedzenia, podgrzewane urządze-
nia wystawowe, podgrzewane witryny do użytku w gastro-
nomii, szafki chłodnicze do przechowywania napojów, szafki 
chłodnicze do przechowywania żywności, szafki do opóź-
niania rośnięcia ciasta, szafki przystosowane do rośnięcia 
ciasta, urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, 
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do utrzymy-
wania wysokiej temperatury gorących napojów, urządzenia 
do wydawania schłodzonych napojów, urządzenia grzewcze 
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lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, 
urządzenia konserwujące do lodów, urządzenia opóźniają-
ce rośnięcie ciasta, urządzenia służące do gotowania, urzą-
dzenia wspomagające rośnięcie ciasta, wentylowane szafki 
do przechowywania mięsa [chłodzące], witryny chłodnicze 
do ekspozycji żywności, witryny chłodnicze do ekspozycji 
napojów, witryny ekspozycyjne grzewcze, witryny podgrze-
wane na artykuły spożywcze, zamrażarki do lodów, apara-
tura i instalacje chłodnicze, aparaty i urządzenia chłodnicze, 
chłodnicze gabloty wystawowe, chłodnicze lady, chłodnie, 
chłodziarki do butelek [urządzenia], chłodziarki do wytwa-
rzania i przechowywania lodu [do użytku domowego], 
chłodziarki, elektryczne, chłodziarko-zamrażarki, dystrybu-
tory wody schłodzonej, oczyszczonej, elektryczne pojemniki 
chłodzące, gabloty chłodnicze, gabloty wystawowe zamra-
żające, komory chłodzące, komory mroźnicze, lady chłodni-
cze, lady chłodnicze na żywność, lady chłodzące wystawowe 
na towary, lady zamrażalnicze, lodówki, lodówki elektryczne, 
lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów prze-
chowywania leków, lodówki, urządzenia chłodzące i zamra-
żarki do przechowywania materiałów medycznych, lodów-
ko-zamrażarki, maszyny chłodnicze, maszyny do produkcji 
lodu, płyty mrożące, pojemniki chłodzące, elektryczne, po-
jemniki chłodzące [gaz], półki chłodnicze, szafki zamrażające, 
szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, urządzenia chłodnicze, 
urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, urządze-
nia chłodzące, urządzenia chłodzące do płynów, urządzenia 
do przechowywania lodu, urządzenia do zamrażania, urzą-
dzenia do zamrażania artykułów spożywczych, urządzenia 
gazowe stosowane w chłodzeniu, urządzenia i instalacje 
chłodnicze, urządzenia zamrażalnicze do przechowywania, 
zamrażarki, zamrażarki szafkowe, okapy pochłaniające dym, 
okapy wentylacyjne do kuchni, okapy wentylacyjne do pie-
karników, okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami, okapy 
zawierające wentylatory wyciągowe, regulowane, powleka-
ne filtry tłuszczowe z przegrodami [części okapów kuchen-
nych], wyciągi kuchenne [okapy], zlewy metalowe, 20 blaty 
kuchenne, blaty [części mebli], blaty kuchenne [meble], blaty 
na szafki, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewo-
zmywakami, blaty robocze, blaty robocze w postaci mebli, 
blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, bufety ruchome 
[meble], cokoły [meble], cokoły [piedestały], drzwi do me-
bli, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, 
drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi przesuw-
ne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste 
ze szkła do mebli, drzwiczki do mebli, elementy meblowe, 
elementy metalowe mebli segmentowych [meble], elemen-
ty wnętrza szaf, fronty do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty 
szuflad, gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], ga-
bloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty szklane, 
komody [meble], komody ścienne, lady do celów prezentacji, 
lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], meble, me-
ble do eksponowania towarów, meble do przechowywania, 
meble do użytku przemysłowego, meble do wyposażenia 
sklepów, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, 
meble kuchenne na wymiar, meble łączone, meble metalo-
we, meble sklepowe, meble stołówkowe, meble wykonane 
ze stali, półki do przechowywania [meble], półki metalowe, 
regały, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
mebli, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami 
kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 

ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie 
w zakresie zamówień w -), usługi importowo-eksportowe, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing in-
ternetowy, publikowanie druków do celów reklamowych, 
publikowanie druków do celów reklamowych w postaci 
elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publiko-
wanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie ma-
teriałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamo-
wych on-line, reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, wydawanie i aktualiza-
cja tekstów reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych], promowanie i przeprowadzanie targów han-
dlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie 
wystaw w celach reklamowych, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych.

(210) 521488 (220) 2020 11 28
(731) LE DINH TUNG BELLA PASTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thai Long Asia Cuisine

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, restauracje dla 
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artyku-
ły spożywcze, restauracje z grillem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, rezerwacja stolików 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi ba-
rów typu fast-food na wynos, usługi restauracji fast-food.
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(210) 521489 (220) 2020 11 28
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) ORION
(510), (511) 3 aplikatory pasty do butów zawierające pastę, 
buty (pasty do -), chusteczki nasączone środkiem do nabłysz-
czania skóry, czarne pasty do obuwia [preparaty do polero-
wania obuwia], krem do butów, kremy konserwujące do skóry, 
mieszanki detergentów do czyszczenia butów, obuwie (pasty 
do -), obuwie (wosk do -), pasta do butów, pasty do butów, 
pasty do czyszczenia butów, pasty do obuwia, pasty do skór, 
pasty i kremy do butów, preparaty czyszczące do skóry [mate-
riału], preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, skóra (środki 
do konserwacji -) [pasty], spraye do obuwia, środki do czysz-
czenia obuwia [preparaty], środki do konserwacji skóry [pasty], 
środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, środki do polerowania 
skóry, środki konserwujące do skóry, środki w aerozolu do obu-
wia, wosk do butów, barwniki [środki chemiczne do ożywia-
nia kolorów] do użytku domowego [pranie], chemiczne pro-
dukty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], 
chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, 
chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, czyszcze-
nie na sucho (preparaty do -), detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania na-
czyń w zmywarkach, detergenty piorące do użytku profesjo-
nalnego, dodatki do prania, dodatki do prania do zmiękczania 
wody, enzymatyczne środki piorące, farbki do prania, kora 
mydłoki (kwilai) do prania, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, kulki do prania z detergentem, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła do prania, mydło 
[detergent], namaczanie prania [środki do -], olejki eterycz-
ne jako zapachy do prania, płyny do prania, płyny do prania 
chemicznego, preparaty chemiczne do prania, preparaty 
do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku domo-
wego, preparaty do pielęgnacji tkanin, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prania przyciągające brud, prepa-
raty do prania przyciągające barwniki, preparaty wybielające 
i inne substancje do użytku w praniu, preparaty wygładzają-
ce [krochmal], proszki do prania, skrobie naturalne do prania, 
soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole wy-
bielające, spraye antystatyczne do odzieży, środek zmiękczają-
cy do tkanin, środki do namaczania prania, środki do płukania 
do prania, środki do prania tkanin, środki ochronne do prania, 
środki polepszające działanie detergentów, środki rozjaśniają-
ce do tkanin, środki usztywniające i nadające gładkość praniu 
[ułatwiające prasowanie], środki wspomagające płukanie, sto-
sowane podczas prania ubrań, środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadają-
ce praniu połysk, środki zmiękczające do celów pralniczych, 
środki zmiękczające do prania, środki zmiękczające do tkanin, 
substancje do użytku w praniu, tkaniny (środki do zmiękczania 
-), wosk pralniczy, wybielacze stosowane w pralnictwie, żela-
tyna z wodorostów do użytku w praniu [funori], zmiękczanie 
tkanin (środki do -), płyn do mycia naczyń, płynne detergenty 
do zmywarek, preparaty do zmywania naczyń, preparaty my-
jące, proszek do zmywarek, środki do płukania do zmywarek 
do naczyń, środki do płukania do zmywarek, środki do my-
cia szkła, środki do zmywania naczyń, środki do polerowania 
podłóg i mebli, detergenty do zmywania naczyń, detergenty 
do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci 
żelu, mydła do użytku domowego, mydło w płynie do my-
cia naczyń, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne 
olejki do celów oczyszczających, naturalne pasty do podłóg, 
naturalne woski do podłóg, mydła do czyszczenia przedmio-
tów wykonanych ze skóry, mieszanki polerujące, mieszanki 
do pielęgnacji podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki 
czyszczące do usuwania plam, mieszanka do polerowania 

podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, nawilżane chusteczki nasączone 
środkiem oczyszczającym, oleje czyszczące, pasta do podło-
gi, pasty do mebli, pasty płynne do podłóg, płyny do mycia, 
płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do dywanów, 
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pre-
paraty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia podłóg, 
preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do mycia przednich 
szyb samochodowych, preparaty do wywabiania plam, pre-
paraty myjące do pojazdów, preparaty wybielające, środek 
do czyszczenia mebli, środek do polerowania mebli, środki 
do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia tapicerki, środki 
do usuwania plam, tabletki do zmywarek, wosk do parkietów, 
wosk do podłóg, wosk do polerowania, woda zapachowa 
do bielizny, żele do mycia toalet, zmywaki nasączone mydłem, 
wybielacze, wywabiacze plam [preparaty].

(210) 521490 (220) 2020 11 28
(731) MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pustków

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 piece, piece do spalania, piece do ogrze-
wania centralnego, piece do ogrzewania powietrza, piece 
na paliwa stałe, piece do sprzedaży w zestawach, piece o po-
wolnym spalaniu, piece do spalania biomasy, piece do spa-
lania pelletu, palniki, palniki grzewcze nieprzenośne, palniki 
do paliw stałych, palniki do użytku przemysłowego, palniki 
do instalacji grzewczych, palniki na pellet, palniki na bioma-
sę, podajniki do palników, zasobniki do palników, urządzenia 
wspomagające do palników, instalacje grzewcze, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje filtracji 
powietrza, instalacje wodno-kanalizacyjne, 37 montaż i in-
stalacja pieców, kotłów lub palników, naprawa i konserwacja 
pieców, kotłów lub palników, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą i konserwacją pieców, kotłów lub palników, 
40 usługi obróbki metali: obróbka skrawaniem, krawędzio-
wanie, walcowanie, spawanie, nakładanie powłok na metale 
na metale, 42 projektowanie pieców, kotłów, palników lub 
ich elementów, instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, fil-
tracji powietrza.

(210) 521497 (220) 2020 11 29
(731) Shenzhen YinChen Technology Co.,LTD.,  

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANYOO

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 złącza do przewodów elektrycznych, ogniwa 
galwaniczne, słuchawki [zakładane na głowę], ładowarki 
do baterii, etui na smartfony, obudowy głośników, smartfony, 
pamięci zewnętrzne USB, karkasy dla cewek elektrycznych, 
słuchawki [douszne].
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(210) 521517 (220) 2020 11 30
(731) FABISZAK IZABELA SHE FASHION WORLD, Września
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) she FASHION

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież.

(210) 521521 (220) 2020 11 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 LIFT SKIN by OCEANIC GET YOUR TAN!

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty brązujące, pre-
paraty pielęgnujące opaleniznę, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dez-
odoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środ-
ki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy 
i żele do celów leczniczych, preparaty brązujące do celów 
leczniczych, maski do ciała, twarzy, skóry głowy do celów 
leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 521525 (220) 2020 11 30
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LACTOVAGINAL

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, 
mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści 
do celów kosmetycznych, mydła, 5 żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, 
plastry do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów dla ce-
lów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów dla celów 
leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, podłoża dla 
kultur bakteryjnych, gałki dopochwowe, leki do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby 
medyczne do celów leczniczych i diagnostycznych zawarte 
w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski.

(210) 521526 (220) 2020 11 30
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LACTOVAGINAL intima

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, 
mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści 
do celów kosmetycznych, mydła, 5 żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, 
plastry do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów dla ce-
lów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów dla celów 
leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, podłoża dla 
kultur bakteryjnych, gałki dopochwowe, leki do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby 
medyczne do celów leczniczych i diagnostycznych zawarte 
w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski.

(210) 521535 (220) 2020 11 30
(731) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 6 metalowe: przedłużacze, złączki regulowane, 
złączki proste, złączki do wodomierzy, złączki wkrętne, złączki 
wkrętne redukcyjne, złączki nakrętno - wkrętne, złączki nakręt-
no - wkrętne redukcyjne, złączki kolankowe, kolanka wkrętne, 
kolanka nakrętne redukcyjne, kolanka nakrętno - wkrętne, ko-
lanka ustalone, trójniki, trójniki wkrętne, trójniki nakrętne, trój-
niki nakrętno - wkrętno - nakrętne, trójniki wykrętno - nakręt-
no - wykrętne, trójniki wykrętno - nakrętno - nakrętne, trójniki 
wkrętno - nakrętne, trójniki ustalone płaskie, trójniki ustalone 
kątowe, czwórniki wkrętne, czwórniki nakrętne, czwórniki 
wkrętne redukcyjne, czwórniki wkrętno - nakrętno - wykrętno 
- nakrętne, czwórniki wkrętno - nakrętno - nakrętno - nakręt-
ne redukcyjne, złącza do instalacji z rurami wielowarstwowy-
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mi, złącza złączek i rur uszczelniane uszczelkami gumowymi 
dla rur wielowarstwowych, metalowa galanteria łazienkowa: 
uchwyty półek i luster, dwuzłączki do gazu, metalowe prze-
wody do gazu, 11 baterie toaletowe, baterie wannowe, baterie 
umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie natryskowe, 
panele natryskowe, węże i sitka natryskowe, zawory kulowe, 
zawory regulacyjne, zawory regulacyjno-odcinające, zawory 
wodne, zawory wodne wypływowe, zawory wodne wypły-
wowe ze złączką, złączki z tworzywa do zaworów wypływo-
wych wodnych ze złączką, nakrętki złączki z tworzywa do za-
worów wypływowych wodnych ze złączką, zawory zwrotne, 
zawory wodne przelotowe, zawory kątowe, zawory odcinają-
ce, zawory spustowe, korki do zaworów przelotowych, zawory 
przelotowe proste, zawory przelotowe skośne, automatycz-
ne zawory odpowietrzające, głowice do zaworów wodnych, 
grzybki do głowic zaworów wodnych, głowice suwakowe 
do baterii i zaworów wodnych, uchwyty do głowic suwako-
wych, głowice do zaworów parowych, pokrętła do zaworów 
przelotowych, kurki wypływowe, kurki przelotowe trójdro-
gowe, kurki spustowe ze złączką, kurki spustowe ze złączką 
i zaślepką, kurki gazowe, termostatyczne zawory grzejnikowe, 
zawory grzejnikowe proste, zawory grzejnikowe kątowe, gło-
wice do zaworów grzejnikowych, pokrętła do zaworów grzej-
nikowych, kolektory do instalacji centralnego ogrzewania, 
korki nakrętne i nakrętki do instalacji centralnego ogrzewania, 
rozdzielacze do instalacji centralnego ogrzewania, różnico-
we regulatory ciśnienia do instalacji centralnego ogrzewania, 
grzejniki centralnego ogrzewania, filtry do wody, filtry do gazu 
dla instalacji domowych, 21 akcesoria metalowe do łazie-
nek: uchwyty na ręczniki, uchwyty do papieru toaletowego, 
uchwyty na szczotki łazienkowe.

(210) 521545 (220) 2020 11 30
(731) AWMET WOLNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,  

Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) awmet

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 6 belki metalowe, belki stropowe metalowe, 
bramy metalowe, drobnica żelazna, futryny do drzwi me-
talowe, kątowniki stalowe, kolki do ścian metalowe, kołki 
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe 
stosowane w budownictwie, konstrukcje stalowe stosowa-
ne w budownictwie, kotwy łączące, kotwy metalowe, liny 
metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, materiały kon-
strukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownic-
twa metalowe, napinacze drutu metalowe - zaciski naprę-
żające, nity metalowe, okucia metalowe, okucia stosowane 
w budownictwie metalowe, płyty kotwiące, śruby metalo-
we, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe panele ogro-
dzeniowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, metalowe 
złącza rurowe, złącza kompensacyjne metalowe, metalowe 
osłonki na złącza kabli, zamocowania rur [obejmy do -] me-
talowe, metalowe obejmy, złącza, łączniki, uchwyty, śruby, 
podkładki, klamry zaciski, zaślepki, zawiasy do mocowania 
elementów ogrodzeniowych, zawiasy metalowe, metalowe 
zawiasy podłogowe, zawiasy metalowe do przytwierdzania 
kabli elektrycznych, zawiasy do drzwi i okien (metalowe -), 
zawiasy metalowe do przytwierdzania rur, klamry metalowe, 

osprzęt do rur [złączki] metalowy, metalowe wkręty doci-
skowe, metalowe wkręty do drewna, łańcuchy metalowe, 
pręty z metalu, metalowe pręty gwintowane, nity metalowe, 
pierścienie metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, 
metalowe akcesoria do montażu fotowoltaiki: haki, złącza, 
łączniki, kątowniki, kształtowniki, uchwyty, wtyki przewo-
dów zasilających, wkręty, podkładki, śruby, nasadki, zestawy 
montażowe, 8 frezy jako narzędzia, gwintownice jako na-
rzędzia, gwintowniki jako narzędzia, pilniki jako narzędzia, 
punktaki jako narzędzia, szmergiel - tarcze ścierne szlifierskie, 
wiertła jako narzędzia, 20 śruby niemetalowe, śruby kotwo-
we (niemetalowe), samogwintujące śruby niemetalowe, nie-
metalowe nasadki na śruby, niemetalowe śruby mocujące, 
śruby dociskowe (niemetalowe), śruby blokujące (niemetalo-
we), niemetalowe elementy złączne, nakrętki niemetalowe, 
złącza do palików wykonane z materiałów niemetalowych, 
kołki niemetalowe, kołki sprężynujące z tworzyw sztucznych, 
kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, okucia zapadek (nie-
metalowe), okucia do drzwi (niemetalowe), wkręty szynowe 
(niemetalowe), śruby niemetalowe, wkręty samowiertne 
z materiałów niemetalowych, zawiasy sprężynowe niemeta-
lowe, zawiasy do bram z materiałów niemetalowych, zawiasy 
z elementem mocującym z materiałów niemetalowych, nie-
metalowe klamry do rur, niemetalowe klamry do kabli, pręty 
gwintowane (niemetalowe), nity (niemetalowe), nity gwinto-
wane z tworzyw sztucznych, 35  usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu 
internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących 
towarów: belki metalowe, belki stropowe metalowe, bramy 
metalowe, drobnica żelazna, futryny do drzwi metalowe, 
kątowniki stalowe, kołki do ścian metalowe, kołki metalowe, 
konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe stosowane 
w budownictwie, konstrukcje stalowe stosowane w budow-
nictwie, kotwy łączące, kotwy metalowe, liny metalowe, liny 
stalowe, łańcuchy metalowe, materiały konstrukcyjne meta-
lowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, 
napinacze drutu metalowe - zaciski naprężające, nity meta-
lowe, okucia metalowe, okucia stosowane w budownictwie 
metalowe, płyty kotwiące, śruby metalowe, metalowe słupy 
ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, pręty [słup-
ki ogrodzeniowe metalowe, metalowe złącza rurowe, złącza 
kompensacyjne metalowe, metalowe osłonki na złącza kabli, 
zamocowania rur [obejmy do -] metalowe, metalowe obej-
my, złącza, łączniki, uchwyty, śruby, podkładki, klamry zaciski, 
zaślepki, zawiasy do mocowania elementów ogrodzenio-
wych, zawiasy metalowe, metalowe zawiasy podłogowe, 
zawiasy metalowe do przytwierdzania kabli elektrycznych, 
zawiasy do drzwi i okien (metalowe -), zawiasy metalowe 
do przytwierdzania rur, klamry metalowe, osprzęt do rur 
[złączki] metalowy, metalowe wkręty dociskowe, metalo-
we wkręty do drewna, łańcuchy metalowe, pręty z metalu, 
metalowe pręty gwintowane, nity metalowe, pierścienie 
metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, frezy jako 
narzędzia, gwintownice jako narzędzia, gwintowniki jako na-
rzędzia, pilniki jako narzędzia, punktaki jako narzędzia, szmer-
giel - tarcze ścierne szlifierskie, wiertła jako narzędzia, śruby 
niemetalowe, śruby kotwowe (niemetalowe), samogwin-
tujące śruby niemetalowe, niemetalowe nasadki na śruby, 
niemetalowe śruby mocujące, śruby dociskowe (niemetalo-
we), śruby blokujące (niemetalowe), niemetalowe elementy 
złączne, nakrętki niemetalowe, złącza do palików wykonane 
z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki sprę-
żynujące z tworzyw sztucznych, kołki rozporowe z tworzyw 
sztucznych, okucia zapadek (niemetalowe), okucia do drzwi 
(niemetalowe), wkręty szynowe (niemetalowe), śruby nieme-
talowe, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, 
zawiasy sprężynowe niemetalowe, zawiasy do bram z ma-



Nr  ZT4/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

teriałów niemetalowych, zawiasy z elementem mocującym 
z materiałów niemetalowych, niemetalowe klamry do rur, 
niemetalowe klamry do kabli, pręty gwintowane (niemetalo-
we), nity (niemetalowe), nity gwintowane z tworzyw sztucz-
nych, ogrodzenia niemetalowe, szyny na ogrodzenia (nieme-
talowe), ogrodzenia z siatki plecionej (niemetalowe), ogro-
dzenia z tworzyw sztucznych, ogrodzenia (płoty) graniczne 
z materiałów niemetalowych, słupy z tworzyw sztucznych, 
elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, przewody 
z tworzyw sztucznych do odwadniania i nawadniania, ogra-
niczające paliki z tworzyw sztucznych, belki niemetalowe, 
niemetalowe futryny do drzwi, metalowe akcesoria do mon-
tażu fotowoltaiki: haki, złącza, łączniki, kątowniki, kształtowni-
ki, uchwyty, wtyki przewodów zasilających, wkręty, podkład-
ki, śruby, nasadki, zestawy montażowe.

(210) 521553 (220) 2020 12 01
(731) KARPIEL ŁUKASZ SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) zakopower
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, muzyczne na-
grania na taśmach, nagrania muzyczne na taśmach, nagrania 
muzyczne w postaci płyt, muzyczne nagrania dźwiękowe 
do pobrania, 16 czasopisma muzyczne, drukowane arkusze 
muzyczne, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycz-
nej, rysunki graficzne, makiety architektoniczne, rysunki, kalen-
darze, albumy kolekcjonerskie, książki, 25 koszulki z nadrukami, 
koszulki dla dzieci, koszulki z krótkim rękawem, odzież męska, 
bezrękawniki, kamizelki [bezrękawniki], chusty [odzież], chus-
ty na głowę, chusty, szale na głowę, szale i chusty na głowę, 
dzianina [odzież], kurtki, kurtki futrzane, kurtki skórzane, mufki, 
mufki futrzane, mufki [odzież], nakrycia głowy, odzież ze skó-
ry, odzież z imitacji skóry, paski, płaszcze, peleryny [płaszcze], 
płaszcze futrzane, płaszcze skórzane, płaszcze damskie, spód-
nice, sukienki damskie, swetry, szale, 35 impresariat w działal-
ności artystycznej, negocjowanie transakcji handlowych w za-
kresie działalności artystycznej, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycz-
nych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz muzyków, 37 budownictwo, konserwacja mebli, od-
nawianie instrumentów muzycznych, naprawa instrumentów 
muzycznych, strojenie instrumentów muzycznych, usługi stro-
jenia instrumentów muzycznych, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją instrumentów muzycz-
nych, naprawa lub konserwacja instrumentów muzycznych, 
stolarstwo meblowe [naprawa], 41 usługi w zakresie pisania 
tekstów piosenek, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
publikowanie nut, publikowanie piosenek, publikowanie słów 
piosenek w postaci książek, publikowanie tekstów muzycz-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dzie-
dziny muzyki, nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie 
utworów muzycznych, dostarczanie rozrywki w postaci na-
granej muzyki, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 
usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi studiów 
nagrań dźwiękowych, fotografia, impresariat artystyczny, usłu-
gi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, 
występy zespołów muzycznych na żywo, nagrywanie muzyki, 
zapewnianie muzyki na żywo, usługi rozrywkowe świadczone 
przez wokalistów, komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizo-
wanie rozrywki, pisanie piosenek, prezentacja recitali, prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, rozrywka z udziałem muzyki, 
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe świadczone 

przez grupę muzyczną, usługi w zakresie komponowania mu-
zyki, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, 
42 doradztwo w dziedzinie projektowania architektoniczne-
go, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, 
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budow-
lanych, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie 
budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie architektury, projektowanie 
budynków, projektowanie domów, sporządzanie planów 
domów, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne w za-
kresie projektowania budynków, usługi architektury wnętrz, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi profesjo-
nalne związane z projektami architektonicznymi, zarządzanie 
projektami architektonicznymi, architektura, wspomagane 
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, do-
radztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie 
projektowania opakowań, planowanie projektu, wzornictwo 
przemysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], wzornic-
two przemysłowe wspomagane komputerowo, wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie mody, 
projektowanie akcesoriów mody.

(210) 521579 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smak dla Ciebie Słoneczny

(531) 25.01.15, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.18, 09.01.10, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, sery.

(210) 521589 (220) 2020 12 01
(731) PAWELEC ARTUR PPHU TECHSAT,  

Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Toys

(531) 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 12 rowerki biegowe, wózki na kółkach dla dzieci, 
gokarty, hulajnogi, samochody elektryczne, quady.

(210) 521602 (220) 2020 12 01
(731) Sebang Global Battery CO., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GLOBAL G

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08
(510), (511) 9 baterie, akumulatory elektryczne, ogniwa galwa-
niczne, baterie elektryczne do pojazdów, ogniwa mokre, baterie 
z ciekłym elektrolitem, baterie elektryczne, baterie do oświetla-
nia, baterie zapłonowe, akumulatory zapłonowe, akumulatory 
rozruchowe, ogniwa wtórne, akumulatory kwasowo-ołowiowe 
do zastosowań motoryzacyjnych i do zastosowań w głębokim 
cyklu pracy, akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego roz-
ładowania, akumulatory do samochodów, baterie do ponow-
nego ładowania, baterie litowo-jonowe.

(210) 521674 (220) 2020 12 02
(731) GÓRECKA GABRIELA DOM POGRZEBOWY, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985

(531) 27.07.01, 07.03.02, 07.11.25
(510), (511) 19 grobowce (pomniki) niemetalowe, grobowce 
podziemne (krypty) niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe 
grobów lub nagrobków, figurki i statuetki z kamienia, betonu 
lub marmuru, groby niemetalowe, wyroby kamieniarskie, mar-
mur, nagrobki, płyty nagrobne niemetalowe, tablice nagrob-
kowe niemetalowe, pomniki nagrobkowe niemetalowe, stele 
nagrobkowe niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub 
marmuru, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, 20 statu-
etki z drewna, gipsu lub z tworzyw sztucznych, trumny, urny 
pogrzebowe, osprzęt niemetalowy do trumien, 39 usługi 
transportu samochodowego, 45 usługi kremacyjne, usługi 
pogrzebowe, usługi w zakresie balsamowania, usługi przecho-
wywania zwłok, organizowanie ceremonii pogrzebowych, 
wypożyczanie akcesoriów do ceremonii pogrzebowych.

(210) 521678 (220) 2020 12 02
(731) BĄK ANNA DATASTORY, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 03.11.17, 03.11.24
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, biżuteria, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, kolczyki, łańcusz-
ki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria,  
16 torby papierowe, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 
artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, długopisy 
kolorowe, kołonotatniki, naklejki, notatniki, notesy, organize-
ry osobiste, pamiętniki, dzienniki, przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], terminarze, zakładki do książek, zeszyty, artykuły 
piśmienne, wyroby przeznaczone do wymazywania, broszu-
ry, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane 
materiały piśmienne, fiszki, kalendarze, książki, plakaty re-
klamowe, podręczniki, 21 kubki, naczynia, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, koszulki z krótkim rękawem, bluzy 
z kapturem, bluzy dresowe, nakrycia głowy, 28 śmieszne 
gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, zabawki, 
przytulanki w postaci zwierząt, maskotki, 35 marketing inter-
netowy, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamo-
wych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowy-
wanie prezentacji w celach reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklamy on-line, udzielanie 
informacji związanych z reklamą, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
on-line, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, 
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Inter-
necie, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowy-
wanie statystyk gospodarczych, zestawienia statystyczne, 
analizy i raporty statystyczne, opracowywanie statystyk 
handlowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: 
akcesoria do biżuterii, biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, 
breloczki do kluczy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjni-
ki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], torby papierowe, torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, artykuły biurowe, artyku-
ły papiernicze do pisania, długopisy kolorowe, kołonotatniki, 
naklejki, notatniki, notesy, organizery osobiste, pamiętniki, 
dzienniki, przybory szkolne [artykuły piśmiennej, terminarze, 
zakładki do książek, zeszyty, artykuły piśmiennicze, wyroby 
przeznaczone do wymazywania, broszury, drukowane mate-
riały, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne, fiszki, kalen-
darze, książki, plakaty reklamowe, podręczniki, kubki, naczy-
nia, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
odzież, odzież męska, damska i dziecięca, koszulki z krótkim 
rękawem, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, nakrycia głowy, 
śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, 
zabawki, przytulanki w postaci zwierząt, maskotki, 41 elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism: publikowanie tekstów, 
tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opra-
cowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania tek-
stów, usługi w zakresie publikowania on-line, organizowanie 
i prowadzenie wykładów, produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy szko-
leniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, kur-
sy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe 
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w dziedzinie finansów, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, warsztaty 
w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
zapewnianie szkoleń on-line, organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe 
w dziedzinie nauk ścisłych, prowadzenie konferencji biz-
nesowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 
szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 521682 (220) 2020 12 03
(731) PUTOWSKI MARCIN PUHP SEVEN, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medi Cleaner SILVER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, 5 środki 
do oczyszczania powietrza, środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, preparaty do dezynfekcji powietrza, 37 dezynfekcja, 
dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń 
w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej.

(210) 521683 (220) 2020 12 03
(731) KRÓL RENATA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Program Królów

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 44 usługi gabinetów odchudzania, planowa-
nie programów odchudzających, usługi w zakresie odchu-
dzania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi 
doradztwa związane z odchudzaniem, usługi w zakresie 
kuracji odchudzających, planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, świadczenie usług w zakresie progra-
mów odchudzania, usługi w zakresie planowania diety 
odchudzającej, doradztwo żywieniowe, poradnictwo ży-
wieniowe, usługi doradztwa żywieniowego, konsultacje 
z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie 
żywienia, usługi doradcze w zakresie żywienia, doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo 
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi 
świadczone przez dietetyków, usługi doradcze związane 
z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie die-
tetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywia-
nia się, udzielanie informacji związanych z suplementami 
diety i odżywczymi, udzielanie informacji w zakresie su-
plementów diety i odżywiania.

(210) 521684 (220) 2020 12 03
(731) OTFINOWSKI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drewnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTFINOWSKI.com szpachlowanie & malowanie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości [budow-
nictwo], budowa pomieszczeń, budownictwo, budownic-
two lądowe, konstrukcja i naprawa budynków, malowanie 
budynków, malowanie, malowanie domów, malowanie 
i lakierowanie, malowanie i prace dekoratorskie w budyn-
kach, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni 
budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i ze-
wnętrznych, powlekanie [malowanie], rozbiórka budyn-
ków, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie malowania 
i prac dekoratorskich, usługi w zakresie rozbiórek, wyrów-
nywanie betonu.

(210) 521690 (220) 2020 12 03
(731) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sandi

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, dostarczanie 
informacji z dziedziny bankowości i finansów osobistych, 
42 platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy 
oprogramowania dla asystentów osobistych z zakresu 
bankowości i finansów osobistych, platforma jako usługa 
[PaaS] z oprogramowaniem komputerowym do wolno-
stojących urządzeń informacyjnych sterowanych głosem 
i urządzeń będących osobistymi asystentami w dziedzi-
nie bankowości i finansów osobistych, platforma jako 
usługa [PaaS] z oprogramowaniem komputerowym 
do zarządzania personalnymi informacjami finansowymi, 
udostępnianie oprogramowania on-line nie do pobrania, 
obejmującego technologię tekstową sms, która umoż-
liwia czatbotowi (programowi do automatycznej komu-
nikacji) bezpośrednią interakcję z klientami bankowymi 
poprzez przetwarzanie języka naturalnego w dziedzinie 
bankowości i finansów osobistych, udostępnianie strony 
internetowej z technologią tekstową sms, która umożliwia 
klientom bankowym bezpośrednią interakcję z chatbo-
tem (program do automatycznej komunikacji) poprzez 
przetwarzanie języka naturalnego w dziedzinie banko-
wości i finansów osobistych, udostępnienie internetowej 
aplikacji systemowej, nie do pobrania, opartej na techno-
logii tekstowej sms, która umożliwia klientom bankowym 
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bezpośrednią interakcję z chatbotem (program do auto-
matycznej komunikacji) poprzez przetwarzanie języka na-
turalnego w dziedzinie bankowości i finansów osobistych.

(210) 521691 (220) 2020 12 03
(731) MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) MR JOB
(510), (511) 35 usługi związane z personelem, selekcja i re-
krutacja personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy i re-
krutacji pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, leasing pracowniczy, usługi biur pośrednic-
twa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi w zakresie 
pracowników tymczasowych, tymczasowe wyznaczenie 
pracowników, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi w zakresie 
wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi dotyczą-
ce znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi rekruta-
cji personelu i zarządzania zasobami ludzkimi świadczone 
za pomocą globalnej sieci komputerowej i mediów spo-
łecznościowych, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, 
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), konsultacje w zakresie zatrudnienia, doradztwo 
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, do-
radztwo w zakresie zasobów ludzkich, usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem, 
zarządzanie personelem, dobór personelu, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, spełnianie funkcji działu kadr dla osób 
trzecich, obsługa kadrowa przedsiębiorstw, analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, dostarczanie informacji 
dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie infor-
macji na tematy kadrowe, zasobów ludzkich i zatrudnienia 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi in-
formacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w za-
kresie relokacji pracowników, przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, prowadzenie portalu 
internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych 
o tematyce zarządzania personelem, rekrutacji personelu, 
obsługi kadrowej i zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, 
usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu.

(210) 521699 (220) 2020 12 03
(731) LEWANDOWSKI WOJCIECH CGARTISTS,  

Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R reklama PROSTO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, reklama, reklama banerowa, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi rekla-
mowe, reklama korespondencyjna, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po-

przez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama za pomocą marke-
tingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama ze-
wnętrzna, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja).

(210) 521700 (220) 2020 12 03
(731) KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA LALUNIA.PL,  

Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LALUNIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, pierścionki, wi-
siorki, zawieszki jako biżuteria, bransoletki [biżuteria], kolczy-
ki, klipsy, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki, biżuteria w postaci 
koralików, amulety, ozdoby [biżuteria], pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, zegary i zegarki, broszki [biżuteria], bre-
loczki do kluczy.

(210) 521704 (220) 2020 12 03
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sepowskie
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie 
systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie 
egzaminów.

(210) 521705 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BANAN
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521706 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) DUO
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521715 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) PODKOWA
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.
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(210) 521716 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) SOPEL
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521718 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TRÓJKĄT
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521728 (220) 2020 12 03
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻUBROWISKO
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na ba-
zie piwa, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, 
preparaty do sporządzania napojów, 35 usługi w zakresie 
reklamy i marketingu, organizowania pokazów towarów, 
organizowanie imprez w celach promocyjnych i handlo-
wych, prowadzenie informacji handlowej, porad konsu-
menckich, usługi udostępniania informacji tekstowych 
i obrazowych na temat sprzedaży towarów, tworzenie, 
uaktualnianie i rozpowszechnianie materiałów informacyj-
nych i ogłoszeń na temat branży piwowarskiej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, pozyskiwanie, 
systematyzacja, sortowanie danych dotyczących branży 
piwowarskiej do komputerowych baz danych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, 43 usługi gastronomiczne, 
prowadzenie barów i pubów.

(210) 521734 (220) 2020 12 03
(731) KAMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBROWISKO

(531) 03.04.01, 03.04.04, 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na ba-
zie piwa, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, 
preparaty do sporządzania napojów, 35 usługi w zakresie 
reklamy i marketingu, organizowania pokazów towarów, 
organizowanie imprez w celach promocyjnych i handlo-
wych, prowadzenie informacji handlowej, porad konsu-
menckich, usługi udostępniania informacji tekstowych 
i obrazowych na temat sprzedaży towarów, tworzenie, 
uaktualnianie i rozpowszechnianie materiałów informacyj-
nych i ogłoszeń na temat branży piwowarskiej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, pozyskiwanie, 
systematyzacja, sortowanie danych dotyczących branży 
piwowarskiej do komputerowych baz danych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, 43 usługi gastronomiczne, 
prowadzenie barów i pubów.

(210) 521740 (220) 2020 12 04
(731) WOLNIAK BARBARA MARIA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) złotopolskie

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zwią-
zanej z tłuszczami i olejami jadalnymi.

(210) 521783 (220) 2020 12 07
(731) BEEHEALTHY NATURAL PRODUCTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzezawa
(540) (znak słowny)
(540) medo
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, prepara-
ty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, aplikatory pasty 
do butów zawierające pastę, pasty do butów, chusteczki nasą-
czone środkiem do nabłyszczania skóry, krem do butów, kremy 
konserwujące do skóry, mieszanki detergentów do czyszczenia 
butów, pasty i kremy do butów, środki do konserwacji skóry 
[pasty], spraye do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [pre-
paraty], środki do konserwacji skóry [pasty], środki w aerozolu 
do obuwia, wosk do butów, środki do polerowania skóry, środki 
zapachowe do celów domowych, chusteczki zawierające pre-
paraty czyszczące, detergenty do użytku domowego, gotowy 
wosk do polerowania, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, 
mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, 
nasączone ściereczki do polerowania, nawilżane chusteczki 
nasączone środkiem oczyszczającym, preparaty czyszczą-
ce w postaci pianek, preparaty do odnawiania i polerowania, 
środki czyszczące, środki do polerowania, kosmetyki do stóp, 
kosmetyki do stosowania na skórę, dezodoranty do stóp, 10 or-
tezy stóp, ortopedyczne wkładki do obuwia, ortotyczne wkładki 
do obuwia, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], 
wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkład-
ki do stóp, wkładki ortopedyczne, wkładki z podparciem łuku 
stopy do obuwia, 25 buty, napiętki do obuwia, języki do butów, 
podeszwy zewnętrzne, pośrednie warstwy podeszwy, wkładki 
do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, 
wkładki pod piętę, środki antypoślizgowe do butów, wytłacza-
ne podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, koszulki 
z nadrukami, opaski przeciwpotne, paski, paski z materiału, skar-
petki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców, skar-
petki wchłaniające pot, skarpety termoaktywne.

(210) 521826 (220) 2020 12 07
(731) TOMASZEWSKI PIOTR FABRYKA UŚMIECHU, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A&P parts
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elek-
tryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, silniki, układy napędowe 
i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn 
i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządze-
nia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.

(210) 521831 (220) 2020 12 08
(731) BOOKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bookowski
(510), (511) 9 książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, książki audio, 
książki dźwiękowe, książki zapisane na płytach, 16 książki, 
komiksy [książki], książki beletrystyczne, książki dla dzieci, 
książki dla dzieci z elementem audio, książki do autografów, 
książki do dyktand, książki do malowania, książki do ryso-
wania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, 
książki edukacyjne, książki fantasy, książki kucharskie, książ-
ki informacyjne, książki niebeletrystyczne, książki religijne, 
książki upominkowe, książki z dziedziny gier i grania, książ-
ki z dziedziny nauki golfa, książki z grafiką, książki z nutami, 
książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z pie-
śniami religijnymi, książki z plakatami, książki z próbkami ta-
pet, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla 
dzieci, książki z zasadami do gier, książki zawierające wzorce 
ściennych materiałów, podręczniki [książki], 35 usługi klubów 
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, 
41 usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu 
książek, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skompute-
ryzowanych, wydawanie audiobooków, wydawanie biule-
tynów, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i ksią-
żek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie 
katalogów, wydawanie nagród edukacyjnych, wydawanie 
prospektów, wydawanie przewodników turystycznych, wy-
dawanie publikacji medycznych, usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukar-
skich, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydaw-
nicze), publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [mi-
cro-publishing], komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, komputerowy skład drukarski 
[DTP], konsultacje edytorskie, multimedialne wydania czaso-
pism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania 
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, korekta rękopisów, pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja 
czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), publikowania broszur, publiko-
wanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism 
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, 
publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny 
medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych on-line, publikowa-
nie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, 

publikowanie książek, magazynów, almanachów i czaso-
pism, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, pu-
blikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, 
publikowanie książek związanych z technologią informacyj-
ną, publikowanie książek związanych z rozrywką.

(210) 521837 (220) 2020 12 07
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKI OGRÓD

(531) 03.11.07, 05.07.08, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe 
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzyw-
ne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane 
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje), 
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napo-
jów bezalkoholowych, piwo.

(210) 521841 (220) 2020 12 08
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) emonnari
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
związane z preparatami do włosów, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych 
on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie ar-
tykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, 
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usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń 
gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami pa-
pierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami 
sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą 
stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, wypożycza-
nie stoisk handlowych.

(210) 521876 (220) 2020 12 07
(731) LEWANOWICZ ALEKSANDRA SOYOOSH, Narol
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOYOOSH

(531) 05.07.23, 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 mgiełki do ciała, olej kokosowy do celów ko-
smetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, na-
turalne olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, esencja 
mięty [olejek eteryczny], emulgowane olejki eteryczne, esen-
cje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapachowe 
oczyszczające [kunko], kocanka [olejki eteryczne], olejek gol-
teriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek mięto-
wy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, 

olejek z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem z owoców 
amia do celów kosmetycznych, olejki destylowane do pielę-
gnacji urody, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do per-
fum i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], 
olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku 
osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie 
domowym, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki ete-
ryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nieleczni-
cze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające 
aromaty przy podgrzewaniu, roślinne olejki eteryczne, woda 
kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, żel lawendowy, my-
dła, mydełka, mydła nielecznicze, mydło migdałowe, mydła 
karbolowe, mydło alkaliczne, mydło perfumowane, mydła 
perfumowane, perfumowane mydła, mydła toaletowe, roz-
twory mydła, przeciwpotowe mydła, mydło pielęgnacyjne, 
mydła kosmetyczne, mydła granulowane, mydło dezodory-
zujące, mydło aloesowe, mydło do kąpieli, nielecznicze my-
dła toaletowe, mydła w płynie, mydło pod prysznic, mydło 
do golenia, mydła w żelu, mydła w kremie, mydła do rąk, 
mydło do skóry, produkty z mydła, mydła do twarzy, mydła 
w kostce, mydła do prania, mydła robione ręcznie, mydło 
w płatkach, gąbki nasączone mydłem, zmywaki nasączo-
ne mydłem, mydła do użytku osobistego, mydła w postaci 
żelu, kremowe mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, 
mydła do użytku domowego, mydła w kremie do mycia, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła w płynie do kąpie-
li, kostki mydła do mycia ciała, mydło w listkach do użytku 
osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydła w pły-
nie do rąk i twarzy, kostki mydła do czyszczenia do użytku 
domowego, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 
pianki [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, eyelinery [kosmety-
ki], korektory [kosmetyki], kosmetyki upiększające, mleczka 
kosmetyczne, róże kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła 
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, wata kosmetyczna, 
kremy kosmetyczne, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, 
preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, 
kosmetyki do ozdabiania,kosmetyki do ust, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, kremy do twarzy [kosmetyki], zmięk-
czający środek oczyszczający [kosmetyk], kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kolorowe kosmetyki 
do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki w postaci 
płynów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki w gotowych 
zestawach, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w po-
staci kremów, preparaty do perfumowania i aromatyzowa-
nia powietrza, mgiełki do aromatyzowania powietrza w po-
mieszczeniu, mgiełki do perfumowania powietrza, 4 świece, 
świeczki, świece zapachowe, świece perfumowane, świece 
stołowe, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], zesta-
wy świeczek, knoty do świec, oświetlenie bożonarodzenio-
we [świece], świece pochłaniające dym, świece w puszkach, 
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświe-
tlenia, długie cienkie świece, świeczki do podgrzewaczy, 
światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie], 
wosk do wyrobu świec, świece i knoty do świec w celu 
oświetlenia, świece o kształtach owoców, świece do lampek 
nocnych, świeczki używane jako lampki nocne, świece sojowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie świec sojowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie mydeł, usługi sprzedaży detalicznej świad-
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czone on-line w zakresie mgiełek do ciała, usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące świec, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące mydła do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące olejków eterycznych, usługi sprzedaży detalicz-
nej dotyczące esencji i olejków eterycznych, usługi sprze-
daży hurtowej dotyczące świec, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaj hurtowej 
dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące mydła do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej do-
tyczące olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej do-
tyczące esencji i olejków eterycznych.

(210) 521877 (220) 2020 12 07
(731) LEWANOWICZ ALEKSANDRA SOYOOSH, Narol
(540) (znak słowny)
(540) SOYOOSH
(510), (511) 3 mgiełki do ciała, olej kokosowy do celów 
kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, 
naturalne olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, 
esencja mięty [olejek eteryczny], emulgowane olejki ete-
ryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, ka-
dzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki 
eteryczne], olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek 
lawendowy, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, 
olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbaciane-
go, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosme-
tycznych, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne, 
olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olej-
ki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki 
eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, 
olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki naturalne 
do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfu-
mowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki 
zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy 
podgrzewaniu, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, 
zmieszane olejki eteryczne, żel lawendowy, mydła, mydeł-
ka, mydła nielecznicze, mydło migdałowe, mydła karbolo-
we, mydło alkaliczne, mydło perfumowane, mydła perfu-
mowane, perfumowane mydła, mydła toaletowe, roztwory 
mydła, przeciwpotowe mydła, mydło pielęgnacyjne, mydła 
kosmetyczne, mydła granulowane, mydło dezodoryzujące, 
mydło aloesowe, mydło do kąpieli, nielecznicze mydła toa-
letowe, mydła w płynie, mydło pod prysznic, mydło do go-
lenia, mydła w żelu, mydła w kremie, mydła do rąk, mydło 
do skóry, produkty z mydła, mydła do twarzy, mydła w ko-
stce, mydła do prania, mydła robione ręcznie, mydło w płat-
kach, gąbki nasączone mydłem, zmywaki nasączone my-
dłem, mydła do użytku osobistego, mydła w postaci żelu, 
kremowe mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła 
do użytku domowego, mydła w kremie do mycia, mydła 
do ożywiania koloru tkanin, mydła w płynie do kąpieli, 
kostki mydła do mycia ciała, mydło w listkach do użytku 
osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydła w pły-
nie do rąk i twarzy, kostki mydła do czyszczenia do użytku 
domowego, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 
pianki [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, eyelinery [kosme-
tyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki upiększające, mlecz-
ka kosmetyczne, róże kosmetyczne, maski kosmetyczne, 
mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, wata kosme-
tyczna, kremy kosmetyczne, kosmetyki do brwi, kosmety-

ki do rzęs, preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki 
do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do ust, 
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy do twarzy [ko-
smetyki], zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk], 
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, 
kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, 
kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków, 
kosmetyki koloryzujące do skóry, maseczki do skóry [ko-
smetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
różu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makija-
żu twarzy, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kosmetyki w postaci kremów, prepa-
raty do perfumowania i aromatyzowania powietrza, mgieł-
ki do aromatyzowania powietrza w pomieszczeniu, mgiełki 
do perfumowania powietrza, 4 świece, świeczki, świece 
zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece 
okolicznościowe, świece [oświetlenie], zestawy świeczek, 
knoty do świec, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], 
świece pochłaniające dym, świece w puszkach, zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, długie 
cienkie świece, świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne 
[świeczki], knoty do świec [oświetlenie], wosk do wyrobu 
świec, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece 
o kształtach owoców, świece do lampek nocnych, świecz-
ki używane jako lampki nocne, świece sojowe, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie świec 
sojowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie mydeł, usługi sprzedaj detalicznej świadczone 
on-line w zakresie mgiełek do ciała, usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące świec, usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące świec zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej do-
tyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące mydła do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące olejków eterycznych, usługi sprzedaży detalicz-
nej dotyczące esencji i olejków eterycznych, usługi sprze-
daży hurtowej dotyczące świec, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące świec zapachowych, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące zestawów świeczek, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące mydła do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące esencji i olejków eterycznych.

(210) 521879 (220) 2020 12 08
(731) ZADKA ŁUKASZ, Oleśnica
(540) (znak słowny)
(540) MENTALISTA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następują-
cych towarów: afisze, plakaty, fotografie, ryciny [grafika], bloki 
papierowe, bloki do pisania, czasopisma [periodyki], gaze-
ty, kartki z życzeniami, komiksy, książki, obrazy [malarstwo] 
oprawione lub nie, rysunki, filmy wideo, e-booki, książki au-
dio, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, przesyłanie informacji drogą on-line, transmisja au-
dio, transmisja filmów wideo, 41 usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, usługi rozrywkowe, usługi sportowe i kulturalne, 
zajęcia sportowe i kulturalne, produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, dystrybucja filmów, informacje do-
tyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, nagrywanie muzyki, nagrywanie taśm 
wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych.

(210) 521880 (220) 2020 12 07
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANTHEN PLUS

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 521881 (220) 2020 12 07
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANTHEN PLUS Panthenol 20%

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 24.17.05, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 521887 (220) 2020 12 08
(731) MAJ MATEUSZ MMC PROJECT, Owczary
(540) (znak słowny)
(540) MMC SCHOOL
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, zapewnianie 
szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, 
usługi nauki na odległość świadczone on-line, udzielanie in-
formacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.

(210) 521889 (220) 2020 12 08
(731) SUPER POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki pieniężne.

(210) 521891 (220) 2020 12 08
(731) MAJ MATEUSZ MMC PROJECT, Owczary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMC

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, zapewnianie 
szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, 
usługi nauki na odległość świadczone on-line, udzielanie in-
formacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.

(210) 521894 (220) 2020 12 08
(731) MARSZAŁEK JAGODA USŁUGI PROJEKTOWE, Mszana
(540) (znak słowny)
(540) KBWB
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w za-
kresie nadzoru budowlanego, budownictwo, wylewanie 
(układanie) fundamentów, budownictwo przemysłowe, do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa budynków 
na zamówienie, budowa nieruchomości przemysłowych, 
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miej-
scu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór 
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów prze-
mysłowych, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad 
robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania bu-
dynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze, infor-
macyjne i konsultacyjne związane z robotami budowlanymi, 
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projekta-
mi budowlanymi na terenie budowy, podziemne prace bu-
dowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie konstrukcji 
hydraulicznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
okablowania, układanie kabli, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożaro-
we zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygoto-
wywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sani-
tarnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wo-
dociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych, 
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty ziemne, 
roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalo-
wych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzysta-
niu szalunków przesuwnych i wznoszących, 42 doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków, planowanie budowy nie-
ruchomości, planowanie projektów technicznych, planowa-
nie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowa-
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nie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, projektowanie budynków przemysło-
wych, usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, nadzór 
i inspekcja techniczna, przygotowywanie planów architekto-
nicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
przygotowywanie raportów architektonicznych, zarządzanie 
projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne.

(210) 521897 (220) 2020 12 08
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroMemo
(510), (511) 5 leki na receptę z przeznaczeniem do leczenia 
choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

(210) 521898 (220) 2020 12 08
(731) CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK 

SPÓŁKA JAWNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIMED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 521910 (220) 2020 12 08
(731) ŁANIECKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODOWY SALON

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz 
prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informa-
tycznych w zakresie mebli ogrodowych, mebli biurowych 
i mebli zewnętrznych, mebli restauracyjnych, stołów (meble), 
stołów biurowych, stołów do jadalni, stolików kawowych, sto-
łów ogrodowych, krzeseł, krzeseł ogrodowych, krzeseł do ja-
dalni, szaf, foteli ogrodowych, leżaków ogrodowych i baseno-
wych, huśtawek ogrodowych, lamp ogrodowych, oświetlenia 
ogrodowego, parasoli ogrodowych, namiotów ogrodowych, 
domków ogrodowych wykonanych z materiałów metalo-
wych lub niemetalowych, poduszek ogrodowych, tkanin 
w formie osłony - zadaszenia, usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej oraz prowadzonej za pośrednictwem światowych 

sieci informatycznych w zakresie ogrzewaczy powietrza, pa-
lenisk przenośnych, grillów elektrycznych, grillów gazowych, 
grillów na węgiel drzewny i donic ogrodowych.

(210) 521915 (220) 2020 12 08
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SŁOIKI WARSZAWSKIE
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone i gotowane 
warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owo-
ce, przetworzone kiełki warzyw, przetworzone kiełki fasoli, 
sałatki i surówki warzywne, sałatki i surówki owocowe, sałatki 
i surówki owocowo - warzywne, sałatki warzywno-mięsne, sa-
łatki warzywno - rybne, sałatki gotowe, warzywa w puszkach, 
owoce w puszkach, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki 
do sporządzenia zup, zupy, buliony, preparaty do produkcji 
bulionu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce kan-
dyzowane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do go-
towania, przecier jabłkowy, dania gotowe warzywne, goto-
we dania składające się głównie z mięsa, chrupki owocowe, 
chrupki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, krokiety, pa-
sty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, ro-
ślin strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów, 
masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów kuli-
narnych, oleje i tłuszcze jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, 
oleje z orzechów, desery mleczne, desery jogurtowe, desery 
na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wyko-
nane z produktów mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe za-
wierające makaron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż, 
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu, 
gotowe dania i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potra-
wy na bazie zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe 
dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, goto-
we dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, 
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu 
zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potra-
wy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, 
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu 
z dodatkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub 
płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy goto-
we suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne 
zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża, zboża przetwo-
rzone, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, ma-
karon gotowy, makarony spożywcze, chiński makaron instant, 
ryż, ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresin-
gi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos sojowy, półprodukty 
do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztar-
da, naleśniki, pizze, kanapki, kukurydza prażona [popcorn], su-
shi, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, 
puddingi do użytku jako desery, suflety deserowe, desery cze-
koladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], budynie deserowe, 
budynie deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, płatki śnia-
daniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane i pszeniczne, płatki 
kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki z naturalnego ryżu.

(210) 521919 (220) 2020 12 08
(731) RAHMA SAMIR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) stomatologia RAHMA

(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, usługi medyczne, usługi w zakresie leczenia 
medycznego, usługi dentystyczne.

(210) 521921 (220) 2020 12 09
(731) PALIPALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) PaliPali
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania 
komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, 42 platforma jako usługa [PaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramo-
wania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości, tworzenie platform internetowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi do-
radztwa informatycznego.

(210) 521925 (220) 2020 12 09
(731) BELLIZ INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇAO  

E EXPORTAÇAO EIRELI, Serra, BR
(540) (znak słowny)
(540) RICCA
(510), (511) 3 nielecznicze balsamy do ust.

(210) 521929 (220) 2020 12 09
(731) POLKA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowny)
(540) wowland
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego dotyczące żyw-
ności i artykułów spożywczych, napojów i drinków, suple-
mentów spożywczych i spożywczych suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, usługi handlu detalicznego 
związane z książkami oraz towarami, takimi jak: kalendarze, 
drukowane karty z przepisami, artykuły drukowane, plaka-
ty, fotografie, książki z przepisami, usługi handlu detaliczne-
go on-line dotyczące żywności i artykułów spożywczych, 
napojów i drinków, usługi handlu detalicznego on-line 
dotyczące odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi marke-
tingowe, organizowanie i realizacja imprez o charakterze 
reklamowym, tworzenie tekstów reklamowych, promocja 
sprzedaży [dla osób trzecich], reklama, reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, 39 transport pasażerski, transport 
autobusowy, transport łodziami spacerowymi, rezerwacja 
miejsc na podróż, eskortowanie podróżnych, zwiedzanie 
turystyczne, organizowanie podróży, usługi transportowe, 
autobusowe usługi transportowe, transport rzeczny, orga-
nizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróż-
nym, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, rejsy statkami 
wycieczkowymi.

(210) 521931 (220) 2020 12 08
(731) NINGBO DAYE GARDEN MACHINERY CO., LTD.,  

Yuyao, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G

(531) 15.07.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, kombajny zbożowe, kul-
tywatory [maszyny], kosiarki, maszyny rozpylające, siewniki 
[maszyny], piły [maszyny], roboty przemysłowe, piły o napę-
dzie innym niż ręczny, nożyce elektryczne, śrubokręty elek-
tryczne, prądnice prądu stałego, pralki, maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], pługi śnieżne, odkurzacze.

(210) 521932 (220) 2020 12 08
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADATERON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suple-
menty diety dla ludzi.

(210) 521934 (220) 2020 12 09
(731) BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE WIKRY, 
Rogalinek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) road SYSTEM

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.08, 29.01.12

(510), (511) 19 płyty z tworzyw sztucznych do nawierzchni.

(210) 521935 (220) 2020 12 08
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABIROX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suple-
menty diety dla ludzi.
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(210) 521945 (220) 2020 12 08
(731) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) encor

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 moduły fotowoltaiczne, inwertery.

(210) 521948 (220) 2020 12 09
(731) TELEOPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.07, 26.02.18, 
26.01.21

(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, łączniki światłowodowe, optyka światłowodowa, 
światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, oprogramo-
wanie, 35 sprzedaż detaliczna sprzętu do montażu i pomiaru 
telekomunikacyjnych sieci światłowodowych oraz ich kom-
ponentów.

(210) 521950 (220) 2020 12 08
(731) STANISŁAWEK MAŁGORZATA EWA,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowny)
(540) bio-opieka
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, balsamy 
do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów ko-
smetycznych.

(210) 521951 (220) 2020 12 08
(731) STANISŁAWEK MAŁGORZATA EWA,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowny)
(540) migma
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, balsamy 
do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów ko-
smetycznych.

(210) 521971 (220) 2020 12 09
(731) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, kosmetyki koloryzujące (kolorowe), preparaty do my-
cia, pielęgnacji, układania i koloryzacji włosów, preparaty 
do rozjaśniania i odbarwianie włosów, środki do barwienia 
brwi i rzęs, mydła, środki toaletowe, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, 5 środki farmaceutycz-
ne, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy 
i ciała, paznokci oraz włosów, preparaty zawierające minerały 
i/lub makro- i/lub mikroelementy i/lub witaminy, odżywki 
do celów leczniczych, środki odkażające, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, produkty higieniczne.

(210) 521977 (220) 2020 12 09
(731) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cameleo

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, kosmetyki koloryzujące (kolorowe), preparaty do my-
cia, pielęgnacji, układania i koloryzacji włosów, preparaty 
do rozjaśniania i odbarwianie włosów, środki do barwienia 
brwi i rzęs, mydła, środki toaletowe, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, 5 środki farmaceutycz-
ne, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy 
i ciała, paznokci oraz włosów, preparaty zawierające minerały 
i/lub makro- i/lub mikroelementy i/lub witaminy, odżywki 
do celów leczniczych, środki odkażające, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, produkty higieniczne.

(210) 522013 (220) 2020 12 10
(731) SHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOME.CLOUD
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(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.04, 26.11.03, 26.11.25, 26.01.01, 
07.01.25

(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, urządzenia mierzące, wykrywające, monitoru-
jące i kontrolujące, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 42 usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi 
naukowe i technologiczne.

(210) 522020 (220) 2020 12 10
(731) BARCZYK-MATKOWSKA KATARZYNA KATARZYNA 

MARIA BARCZYK-MATKOWSKA,  
Stradomia Wierzchnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADY PASZTET

(531) 02.03.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, publikacja treści reklamowych, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub re-
klamowych, usługi współpracy z blogerami, informacje i opinie 
ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, administrowanie 
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi związane z publicz-
ną prezentacją produktów, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, konsultacje w zakresie technik sprzeda-
ży i programów sprzedaży, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi publikacji, pu-
blikowanie recenzji, udostępnianie publikacji on-line, rozrywka 
on-line, organizacja webinariów, przeprowadzanie wywiadów 
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach edukacyjnych, przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozryw-
kowych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(210) 522023 (220) 2020 12 09
(731) ASM SALES FORCE AGENCY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DataSense PLATFORM

(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie informatyczne, a w szcze-
gólności oprogramowanie służące dostępowi do sieci infor-
matycznych, na przykład do sieci Internet, oprogramowanie 
usług w sieci informatycznej, oprogramowanie wspierające 
usługi informatyczne, oprogramowanie do szkolenia i konsul-
tingu informatycznego, 16 wydawnictwa dotyczące oprogra-
mowania oraz sprzętu komputerowego, dokumentacje i inne 
materiały drukowane zawierające informacje z dziedziny 
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, 38 wymia-
na informacji - usługi w sieci informatycznej, w szczególno-
ści w sieci Internet, 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, 
konsultacje on-line w dziedzinie komputerów, oprogramo-
wania komputerowego, systemów komputerowych, dzia-
łalności przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwami 
i rachunkowości, usługi edukacyjne i szkoleniowe, prowa-
dzenie zajęć i seminariów w dziedzinie komputerów, opro-
gramowania komputerowego, systemów komputerowych, 
działalności przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwami 
i rachunkowości, 42 usługi komputerowe, dostarczanie infor-
macji na różne tematy za pośrednictwem Internetu.

(210) 522030 (220) 2020 12 09
(731) OXYGENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do filtrowania, przemysłowe ma-
szyny do filtrowania powietrza, pompy wysokociśnieniowe 
do mycia urządzeń i instalacji, filtry do oczyszczania chłodzą-
cego powietrza, filtry powietrza do celów mechanicznych, 
wkłady do maszyn filtrujących, 9 instalacje elektryczne, elek-
tryczne instalacje sterujące, Instalacje elektryczne do zdalne-
go sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie, 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie syste-
mowe, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie tele-
komunikacyjne, komputerowe oprogramowanie układowe, 
wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogramowa-
nie do sterowania procesami, sterowniki przemysłowe wraz 
z oprogramowaniem, mobilne aplikacje, przyrządy pomiaro-
we, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kon-
trolujące, kontrolery i regulatory, urządzenia i instrumenty 
pomiarowe, przyrządy nawigacyjne, oprogramowanie do in-
żynierii elektrycznej, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], oprogramowanie do pobrania, 11 instalacje do fil-
trowania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, 
oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, 
filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach prze-
mysłowych, oczyszczacze powietrza, aparatura i maszyny 
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza, filtry do oczysz-
czania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, 
filtry powietrza do użytku przemysłowego, instalacje filtru-
jące powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, elek-
tryczne urządzenia kontrolne, urządzenia do oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, utleniacze termiczne 
do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, 
utleniacze katalityczne do kontroli przemysłowego zanie-
czyszczenia powietrza, 35 reklama, aktualizacja i utrzymywa-
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nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania rynkowe i analiza badań 
rynkowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, informacja handlowa, kampanie 
marketingowe, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing handlowy, marketing internetowy, marketing 
ukierunkowany, organizacja i prowadzenie prezentacji pro-
duktów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie towa-
rów w mediach w celach sprzedaży detalicznej.

(210) 522031 (220) 2020 12 09
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Premium Distillers

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole destylowane, pitne alkohole wyso-
koprocentowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje], na-
poje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole 
wysokoprocentowe], smakowe napoje alkoholowe tonizują-
ce, wina, białe wino, czerwone wino, wina grzane, wina o ob-
niżonej zawartości alkoholu, ekstrakty alkoholowe, esencje 
alkoholowe, alkoholowe koktajle owocowe, aperitify, brandy, 
cydr, destylowane napoje, dżin, gazowane napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, gotowe koktajle alkoholowe, koktaj-
le, likiery, miód pitny, nalewki gorzkie, napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, napoje energetyczne zawierające alkohol, 
rum, whisky, wermut, wódka, 35 usługi handlu detaliczne-
go związane z napojami alkoholowymi, zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholo-
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputero-
wych związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z napojami bezalkoholowymi, dystrybucja 
ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dys-
trybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystry-
bucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan-

sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], organizowanie 
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
handel (zarządzanie w zakresie zamówień), promocja sprze-
daży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprze-
dażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, promowanie sprzedaży to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, administrowanie sprzedażą, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, negocjowanie umowy kupna i sprzedaży 
towarów, pośrednictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż 
towarów, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokony-
wanych za pomocą Internetu, 39 dostawa alkoholi wyso-
koprocentowych, usługi dystrybucyjne dotyczące napojów, 
takich jak napoje alkoholowe, dostawa żywności i napojów 
przygotowanych do spożycia, dystrybucja [transport] towa-
rów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą 
powietrzną, dystrybucja [transport] towarów drogą morską, 
dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej.

(210) 522033 (220) 2020 12 09
(731) LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELIKATESY u Fukiera

(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta warzywna], bita śmietana, bu-
lion, dżemy, kapusta kwaszona, kompot, korniszony, ma-
sło, owoce konserwowane w alkoholu, owocowe [sałatki], 
sok pomidorowy do celów kulinarnych, smalec, warzywne  
[sałatki], zupy, zupy jarzynowe [przetwory], 30 biszkopty, 
bułki, chałwy, chleb, ciasta, ciasta mączne, ciasta na ciastka, 
ciasto na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, czeko-
lad, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, galaretki owo-
cowe [słodycze], gofry, napoje na bazie herbata, herbata 
mrożona, herbata, kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki  
[cukierki], kawa, kawa nie palona, kluski, lody spożywcze, 
lukier do ciast, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, 
ciasta mączne, miód, musy czekoladowe, musy deserowe, 
musy owocowe [sosy], naleśniki, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle-
kiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w cze-
koladzie, paszteciki, piel mieni, piernik, pierożki ravioli, plac-
ki, sosy z pomidorów, pralinki, puddingi, tarty (z owocami), 
wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,  
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wy-
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najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoob-
sługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 
wypożyczanie urządzeń do gotowania, bary szybkiej obsługi 
[snak-bary], biura [agencje], zakwaterowania [hotele, pensjo-
naty, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele.

(210) 522034 (220) 2020 12 09
(731) LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magda Gessler DELIKATESY u Fukiera

(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta warzywna], bita śmietana, bu-
lion, dżemy, kapusta kwaszona, kompot, korniszony, ma-
sło, owoce konserwowane w alkoholu, owocowe [sałatki], 
sok pomidorowy do celów kulinarnych, smalec, warzywne  
[sałatki], zupy, zupy jarzynowe [przetwory], 30 biszkopty, 
bułki, chałwy, chleb, ciasta, ciasta mączne, ciasta na ciastka, 
ciasto na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, czeko-
lad, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, galaretki owo-
cowe [słodycze], gofry, napoje na bazie herbaty, herbata 
mrożona, herbata, kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki  
[cukierki], kawa, kawa nie palona, kluski, lody spożywcze, 
lukier do ciast, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, 
ciasta mączne, miód, musy czekoladowe, musy deserowe, 
musy owocowe [sosy], naleśniki, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle-
kiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w cze-
koladzie, paszteciki, piel mieni, piernik, pierożki ravioli, plac-
ki, sosy z pomidorów, pralinki, puddingi, tarty (z owocami), 
wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,  
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoob-
sługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 
wypożyczanie urządzeń do gotowania, bary szybkiej obsługi 
[snak-bary], biura [agencje], zakwaterowania [hotele, pensjo-
naty, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele.

(210) 522036 (220) 2020 12 10
(731) DŁUGOKĘCKI MICHAŁ, Komorowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMEDIA

(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, usługi marke-
tingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi reklamy graficznej, usługi w zakre-
sie reklamy graficznej, 41 produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, usługi 
fotografów, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych, 
edycja zdjęć, usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, nauczanie i szkolenia, usługi 
studiów filmowych, 42 usługi graficzne, usługi projektowa-
nia graficznego wspomaganego komputerowo, usługi ilu-
strowania graficznego na rzecz osób trzecich.

(210) 522038 (220) 2020 12 10
(731) LE VIET MANH HA MY, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Rosa

(531) 26.05.01, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki, bermudy, bielizna, bielizna damska, 
bielizna nocna, biustonosze, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bluzy sportowe, bojówki, bokserki, chusty, szale 
na głowę, dżinsy, garnitury, golfy, kamizelki, kąpielówki, kom-
binezony, kostiumy, koszule, koszulki polo, koszulki z krótkim 
rękawem, kurtki, legginsy, odzież damska, odzież dziecięca, 
odzież męska, palta, piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, 
półgolfy, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spód-
nice, spodnie, suknie wieczorowe, swetry, t-shirty z krótkim 
rękawem, tuniki, wiatrówki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i on-line odzieży.

(210) 522053 (220) 2020 12 10
(731) KIERSNOWSKI MICHAŁ EKODECOR DESIGN & BUILD, 

Pęcice Małe 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoDecor design & build
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(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie projektami działalności gospo-
darczej [dla osób trzecich], 36 administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie finansowe projektami renowacji budyn-
ków, 37 usługi budowlane, zarządzanie projektami budow-
lanymi na terenie budowy, 42 usługi projektowe związane 
z nieruchomościami.

(210) 522057 (220) 2020 12 11
(731) ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMET CHART

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do motocykli, mo-
tocykle, motocykle motocrossowe, motorowery, skutery 
[pojazdy].

(210) 522059 (220) 2020 12 11
(731) LITUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) li litus invest

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, 
naprawy i konserwacja, 40 obróbka i przetwarzanie mate-
riałów, 42 usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 522062 (220) 2020 12 10
(731) PIRGA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4ROBOTICS

(531) 26.04.22, 27.07.21, 27.05.01
(510), (511) 7 zamiatarki elektryczne, maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], odkurzacze elektryczne do ce-
lów domowych, elektryczne roboty do czyszczenia do ce-
lów domowych, odkurzacze roboty, elektryczne urządzenia 
do czyszczenia na mokro do celów gospodarstwa domowe-
go, elektryczne urządzenia do mycia szyb, elektryczne ma-
szyny do czyszczenia podłóg do celów domowych, szczot-
ki do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze ręczne w tym 
odkurzacze wodne, urządzenia do czyszczenia na mokro 

i na sucho, elektryczne urządzenia do czyszczenia na mo-
kro i na sucho, roboty sprzątające, maszyny do czyszcze-
nia przemysłowego [odkurzacze], maszyny do czyszczenia 
przemysłowego [polerki], maszyny do czyszczenia podłóg, 
odkurzacze do odsysania płynów, maszyny do czyszczenia 
przemysłowego, pojazdy czyszczące bez operatora, urzą-
dzenia do czyszczenia parowego, automatyczne maszyny 
do czyszczenia, przemysłowe maszyny do czyszczenia pod-
łóg, wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, 
odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odku-
rzacze elektryczne i ich części, 11 szybkowary elektryczne, 
urządzenia i przyrządy do gotowania, elektryczne naczynia 
do gotowania, urządzenia i maszyny do oczyszczania powie-
trza, urządzenia klimatyzujące, wentylatory [części instalacji 
klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku oso-
bistego, wentylatory wytwarzające mgłę wodną, 12 pojaz-
dy zdalnie sterowane inne niż zabawki, drony, rowery elek-
tryczne, pojazdy elektryczne, pojazdy lądowe z napędem 
elektrycznym, rowery, hulajnogi (pojazdy), 35 reklama, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż detalicz-
na i hurtowa w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: 
zamiatarki elektryczne, maszyny i urządzenia do czyszczenia 
[elektryczne], odkurzacze elektryczne do celów domowych, 
elektryczne roboty do czyszczenia do celów domowych, 
odkurzacze roboty, elektryczne urządzenia do czyszczenia 
na mokro do celów gospodarstwa domowego, elektryczne 
urządzenia do mycia szyb, elektryczne maszyny do czysz-
czenia podłóg do celów domowych, szczotki do odkurzaczy, 
elektryczne odkurzacze ręczne w tym odkurzacze wodne, 
urządzenia do czyszczenia na mokro i na sucho, elektrycz-
ne urządzenia do czyszczenia na mokro i na sucho, roboty 
sprzątające, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odku-
rzacze], maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], 
maszyny do czyszczenia podłóg, odkurzacze do odsysania 
płynów, maszyny do czyszczenia przemysłowego, pojazdy 
czyszczące bez operatora, urządzenia do czyszczenia paro-
wego, automatyczne maszyny do czyszczenia, przemysłowe 
maszyny do czyszczenia podłóg, wielofunkcyjne urządzenia 
do czyszczenia parowego, odkurzacze do suchych i mo-
krych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne i ich części, 
szybkowary elektryczne, urządzenia i przyrządy do gotowa-
nia, elektryczne naczynia do gotowania, urządzenia i ma-
szyny do oczyszczania powietrza, urządzenia klimatyzujące, 
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, wentylatory wytwarzają-
ce mgłę wodną, pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, 
drony, rowery elektryczne, pojazdy elektryczne, pojazdy lą-
dowe z napędem elektrycznym, rowery, hulajnogi (pojazdy).
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(210) 522063 (220) 2020 12 10
(731) PIRGA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4LOAD

(531) 26.04.22, 27.07.21, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, logistyka transportu, spedycja, 
usługi kierowców, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], 
pakowanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, przewożenie ładunków, składowanie 
towarów, rozładunek towarów, wynajmowanie magazynów, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, fracht, fracht 
[przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, 
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów, pilotowanie, usługi nawigacji transportowej, 
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, rezer-
wacja transportu, wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie 
samochodów.

(210) 522064 (220) 2020 12 10
(731) PIRGA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4VISION

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.07.21
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania biznesowe, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, reklama, usługi 
marketingowe, usługi lobbingu handlowego, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów 
handlowych, promowanie towarów i usług w formie w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, agencje informa-
cji handlowej, analizy kosztów, wypożyczanie maszyn i urzą-
dzeń dla biura, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, projektowanie jako pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w działal-
ności handlowej, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycz-

nymi, sprzedaż: kamer, kamkorderów, magnetowidów, moni-
torów, statywów, teleprompterów, intercomów, mikrofonów, 
oświetlenia żarowego, oświetlenia wyładowczego, sprzedaż 
sprzętu do obróbki dźwięku, grafiki, efektów specjalnych, 
sprzedaż konsoli dźwięku, mikserów obrazów, urządzeń 
kontroli obrazów, wektoroskopów, rekorderów i playerów 
emisyjnych, skanerów filmowych, naświetlarek, stacji edycyj-
nych, kompozycyjnych, korekcyjnych, obiektywów, filtrów 
optycznych, ładowarek, akumulatorów, stabilizatorów, sta-
tywów, reflektorów, adapterów, monitorów nakamerowych, 
nośników pamięci (dysków, rekorderów, kart pamięci, kaset), 
filtrów (kołowych, prostokątnych), mikrofonów, słuchawek, 
kabli, przewodów, pokrowców, walizek, kranów kamero-
wych, toreb, 37 przeglądy i naprawy obiektywów, naprawy 
kamkorderów, kamer, magnetowidów, mikserów, monito-
rów, statywów, głowic, reflektorów, naświetlaczy, oświetlenia 
typu LED, serwis balastów, pasów bateryjnych, ładowarek.

(210) 522065 (220) 2020 12 11
(731) LITUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) Litus Invest
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, napra-
wy i konserwacja, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, 
42 usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości.

(210) 522071 (220) 2020 12 11
(731) THE VILLAGE EDUCATION GROUP SPÓŁKA 

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

(531) 07.01.19, 07.01.20, 26.03.04, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 9 oprogramowanie sensoryczne, edukacyjne 
aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, 
16 książki edukacyjne, podręczniki edukacyjne, publikacje 
edukacyjne, 28 zabawki edukacyjne, 35 usługi biur po-
średnictwa pracy dla niań, usługi w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla niań, 41 usługi szkolenia nianiek, usługi 
przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przed-
szkolne [edukacja lub rozrywka], edukacja przedszkolna, 
nauczanie przedszkolne, przedszkola, oddziały opieki 
dziennej [edukacyjne], prowadzenie pomocniczych pro-
gramów dla opiekunów, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi roz-
rywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla 
dzieci, edukacja, edukacja dorosłych, informacje doty-
czące edukacji, informacje o edukacji, edukacja językowa, 
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edukacja [nauczanie], edukacja on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
edukacyjne usługi doradcze, organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji eduka-
cyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie kon-
ferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów edu-
kacyjnych, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, 
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usłu-
gi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi szkół [eduka-
cja], usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, 43 usługi w zakresie żłobków, żłobki dla 
dzieci, żłobki i ośrodki opieki dziennej, opieka nad dzieć-
mi w klubach malucha, punkty opieki dziennej, usługi 
opieki nad dziećmi w punktach opieki dziennej, opieka 
nad dziećmi w żłobkach, żłobki, ośrodki opieki dziennej 
i domy opieki dla osób starszych, placówki opieki dziennej 
nad przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi opieki nad 
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, zapew-
nianie opieki nad dziećmi po szkole, opieka nad dziećmi 
w punktach opieki dziennej, usługi opieki nad dziećmi 
w klubach dziecięcych, 45 usługi niań, opieka nad dzieć-
mi pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie 
opieki, opieka zastępcza nad dziećmi, opieka zastępcza.

(210) 522074 (220) 2020 12 11
(731) HI CAMP P.G. GOŁDA K. KORZENIEWSKA  

SPÓŁKA JAWNA, Bieniewo-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) Hi Camp
(510), (511) 12 kampery.

(210) 522076 (220) 2020 12 10
(731) KRZYSZTAŁOWSKA MAGDALENA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Food Harmony
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, diete-
tyczna żywność do celów leczniczych, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne i w zakresie 
higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

(210) 522077 (220) 2020 12 10
(731) KRZYSZTAŁOWSKA MAGDALENA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMODIETA

(531) 05.07.21, 05.07.22, 05.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, diete-
tyczna żywność do celów leczniczych, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne i w zakresie 
higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

(210) 522084 (220) 2020 12 10
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN w ruchu

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, 
napojów, gotowych potraw, hot-dogów oraz prasy, 43 usługi 
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kawiarnie.

(210) 522097 (220) 2020 12 11
(731) INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieszkowice
(540) (znak słowny)
(540) INTER DOOR
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe 
drzwi ogrodowe, drzwi aluminiowe, drobnica metalowa 
do drzwi, dzwonki do drzwi nieelektryczne, drzwi (bramy) ża-
luzjowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, drzwi i okna 
metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, 
drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku we-
wnątrz pomieszczeń, drzwi metalowe garażowe, metalowe 
obramowania drzwi ogrodowych, urządzenia do otwiera-
nia drzwi nieelektryczne, rolki, prowadnice do drzwi prze-
suwnych, elementy drzwiowe metalowe, framugi drzwi 
metalowe, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice drzwio-
we metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwiczki dla 
zwierząt, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi zwija-
ne, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe 
do celów bezpieczeństwa, metalowe okucia do drzwi, me-
talowe obramowania drzwi, metalowe łańcuchy do drzwi, 
metalowe odbojniki drzwiowe, metalowe drzwi przeciw-
pożarowe, metalowe drzwi pancerne, ognioodporne drzwi 
metalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, zawiasy metalowe 
do drzwi, metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalo-
we okna podnoszone, metalowe progi, metalowe parapety 
okienne, metalowe ramy okienne, metalowe ramy do drzwi, 
metalowe prowadnice do ram okiennych, okna aluminiowe, 
okiennice metalowe, okna metalowe, okna ścienne z metalu, 
okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, oku-
cia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, oścież-
nice metalowe, progi metalowe, profile z metalu na drzwi, 
19 drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi drewniane, drzwi 
do garaży (nie z metalu), drzwi harmonijkowe, niemetalowe, 
drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi nieme-
talowe, drzwi lustrzane, niemetalowe drzwi do użytku w ga-
rażach, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne 
niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi 
oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi 
przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wahadłowe 
niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi winy-
lowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi wy-
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konane z plastiku do budynków, ościeżnice drzwiowe nie-
metalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, futryny do drzwi 
(nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwio-
we niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi, 
drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi z siatką, nie z me-
talu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, nie-
metalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach 
izolacyjnych, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych 
do budynków, niemetalowe drzwi przechylne do budyn-
ków, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi prze-
zroczyste do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi, 
niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe futry-
ny do drzwi, niemetalowe obicia drzwi, obudowy drzwiowe 
niemetalowe, panele szklane do drzwi, pionowo unoszone 
drzwi rolkowe [niemetalowe], zewnętrzne drzwi, niemetalo-
we, winylowe drzwi ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne, 
niemetalowe obramowania okien, okiennice niemetalowe, 
okiennice drewniane, ramy okienne niemetalowe, niemeta-
lowe odrzwia, okiennice wykonane z materiałów niemetalo-
wych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice niemeta-
lowe do okien, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, ramy 
okienne z tworzyw sztucznych, ramy okienne z drewna z po-
włoką aluminiową, okna szklane, okna winylowe, okna żalu-
zjowe niemetalowe, panele szklane, panele szklane do okien.

(210) 522099 (220) 2020 12 11
(731) INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieszkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER DOOR

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 07.03.01, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe 
drzwi ogrodowe, drzwi aluminiowe, drobnica metalowa 
do drzwi, dzwonki do drzwi nieelektryczne, drzwi (bramy) ża-
luzjowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, drzwi i okna 
metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, 
drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku we-
wnątrz pomieszczeń, drzwi metalowe garażowe, metalowe 
obramowania drzwi ogrodowych, urządzenia do otwiera-
nia drzwi nieelektryczne, rolki, prowadnice do drzwi prze-
suwnych, elementy drzwiowe metalowe, framugi drzwi 
metalowe, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice drzwio-
we metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwiczki dla 
zwierząt, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi zwija-
ne, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe 
do celów bezpieczeństwa, metalowe okucia do drzwi, me-
talowe obramowania drzwi, metalowe łańcuchy do drzwi, 
metalowe odbojniki drzwiowe, metalowe drzwi przeciw-
pożarowe, metalowe drzwi pancerne, ognioodporne drzwi 
metalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, zawiasy metalowe 
do drzwi, metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalo-
we okna podnoszone, metalowe progi, metalowe parapety 
okienne, metalowe ramy okienne, metalowe ramy do drzwi, 

metalowe prowadnice do ram okiennych, okna aluminiowe, 
okiennice metalowe, okna metalowe, okna ścienne z metalu, 
okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, oku-
cia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, oścież-
nice metalowe, progi metalowe, profile z metalu na drzwi, 
19 drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi drewniane, drzwi 
do garaży (nie z metalu), drzwi harmonijkowe, niemetalowe, 
drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi nieme-
talowe, drzwi lustrzane, niemetalowe drzwi do użytku w ga-
rażach, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne 
niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi 
oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi 
przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wahadłowe 
niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi winy-
lowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi wy-
konane z plastiku do budynków, ościeżnice drzwiowe nie-
metalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, futryny do drzwi 
(nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwio-
we niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi, 
drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi z siatką, nie z me-
talu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, nie-
metalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach 
izolacyjnych, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych 
do budynków, niemetalowe drzwi przechylne do budyn-
ków, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi prze-
zroczyste do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi, 
niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe futry-
ny do drzwi, niemetalowe obicia drzwi, obudowy drzwiowe 
niemetalowe, panele szklane do drzwi, pionowo unoszone 
drzwi rolkowe [niemetalowe], zewnętrzne drzwi, niemetalo-
we, winylowe drzwi ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne, 
niemetalowe obramowania okien, okiennice niemetalowe, 
okiennice drewniane, ramy okienne niemetalowe, niemeta-
lowe odrzwia, okiennice wykonane z materiałów niemetalo-
wych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice niemeta-
lowe do okien, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, ramy 
okienne z tworzyw sztucznych, ramy okienne z drewna z po-
włoką aluminiową, okna szklane, okna winylowe, okna żalu-
zjowe niemetalowe, panele szklane, panele szklane do okien.

(210) 522100 (220) 2020 12 11
(731) INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieszkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER DOOR

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 07.03.01, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe 
drzwi ogrodowe, drzwi aluminiowe, drobnica metalowa 
do drzwi, dzwonki do drzwi nieelektryczne, drzwi (bramy) ża-
luzjowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, drzwi i okna 
metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, 
drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku we-
wnątrz pomieszczeń, drzwi metalowe garażowe, metalowe 
obramowania drzwi ogrodowych, urządzenia do otwiera-
nia drzwi nieelektryczne, rolki, prowadnice do drzwi prze-
suwnych, elementy drzwiowe metalowe, framugi drzwi 
metalowe, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice drzwio-
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we metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwiczki dla 
zwierząt, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi zwija-
ne, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe 
do celów bezpieczeństwa, metalowe okucia do drzwi, me-
talowe obramowania drzwi, metalowe łańcuchy do drzwi, 
metalowe odbojniki drzwiowe, metalowe drzwi przeciw-
pożarowe, metalowe drzwi pancerne, ognioodporne drzwi 
metalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, zawiasy metalowe 
do drzwi, metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalo-
we okna podnoszone, metalowe progi, metalowe parapety 
okienne, metalowe ramy okienne, metalowe ramy do drzwi, 
metalowe prowadnice do ram okiennych, okna aluminiowe, 
okiennice metalowe, okna metalowe, okna ścienne z metalu, 
okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, oku-
cia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, oścież-
nice metalowe, progi metalowe, profile z metalu na drzwi, 
19 drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi drewniane, drzwi 
do garaży (nie z metalu), drzwi harmonijkowe, niemetalowe, 
drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi nieme-
talowe, drzwi lustrzane, niemetalowe drzwi do użytku w ga-
rażach, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne 
niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi 
oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi 
przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wahadłowe 
niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi winy-
lowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi wy-
konane z plastiku do budynków, ościeżnice drzwiowe nie-
metalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, futryny do drzwi 
(nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwio-
we niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi, 
drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi z siatką, nie z me-
talu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, nie-
metalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach 
izolacyjnych, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych 
do budynków, niemetalowe drzwi przechylne do budyn-
ków, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi prze-
zroczyste do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi, 
niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe futry-
ny do drzwi, niemetalowe obicia drzwi, obudowy drzwiowe 
niemetalowe, panele szklane do drzwi, pionowo unoszone 
drzwi rolkowe [niemetalowe], zewnętrzne drzwi, niemetalo-
we, winylowe drzwi ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne, 
niemetalowe obramowania okien, okiennice niemetalowe, 
okiennice drewniane, ramy okienne niemetalowe, niemeta-
lowe odrzwia, okiennice wykonane z materiałów niemetalo-
wych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice niemeta-
lowe do okien, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, ramy 
okienne z tworzyw sztucznych, ramy okienne z drewna z po-
włoką aluminiową, okna szklane, okna winylowe, okna żalu-
zjowe niemetalowe, panele szklane, panele szklane do okien.

(210) 522104 (220) 2020 12 11
(731) NECTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parchatka
(540) (znak słowny)
(540) ZoniNails
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 522114 (220) 2020 12 12
(731) SHANTOU JIANDA INDUSTRIAL, CO.,LTD.,  

Chendian Town, Chaonan District Shantou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) jD

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne owoce, girlan-
dy sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne rośli-
ny inne niż choinki, sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, 
sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, sztuczne 
wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne wieńce bożonarodze-
niowe z lampkami, lamówki do ubrań, wstążki i kokardy, 
nie z papieru, do pakowania prezentów, ozdoby do kapelu-
szy, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, rozetki [artykuły 
pasmanteryjne], girlandy [hafty], wstążki do włosów, wstążki 
[artykuły pasmanteryjne], koronkowe ozdoby, falbanki ko-
ronkowe.

(210) 522123 (220) 2020 12 14
(731) BC CLUB 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZALUPA od 2019

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 
27.07.11, 18.03.01, 18.03.23, 01.15.24, 26.02.07, 26.02.13, 
26.02.16, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żyw-
ności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organi-
zowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
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restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rzeźbie-
nie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych 
browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żyw-
ności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, stołówki, usługi 
barmanów, usługi barowe, usługi barów i restauracji, usługi 
barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi ba-
rów z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi dorad-
ców w zakresie win, usługi herbaciarni, usługi klubów noc-
nych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi 
mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych ku-
charzy, usługi pensjonatów, usługi prywatnego klubu kola-
cyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 
sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracji washoku, usługi restauracji z daniami ramen, usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania 
napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone przez 
bary bistro, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, wi-
niarnie, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia 
w napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 522124 (220) 2020 12 14
(731) BC CLUB 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) Szalupa
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żyw-
ności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organi-
zowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rzeźbie-
nie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych 
browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, 

serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żyw-
ności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, stołówki, usługi 
barmanów, usługi barowe, usługi barów i restauracji, usługi 
barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi ba-
rów z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi dorad-
ców w zakresie win, usługi herbaciarni, usługi klubów noc-
nych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi 
mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych ku-
charzy, usługi pensjonatów, usługi prywatnego klubu kola-
cyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 
sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracji washoku, usługi restauracji z daniami ramen, usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania 
napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone przez 
bary bistro, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, wi-
niarnie, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia 
w napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 522125 (220) 2020 12 14
(731) BIAŁY OBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, potrawy gotowe, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, drób, nieżywy, kieł-
baski w cieście, konserwowane ryby, dziczyzna, krewetki 
[nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], ekstrakty mięsne, lan-
gusty, nieżywe, łosoś (nieżywy), filety rybne, małże (mięczaki) 
nieżywe, małże [nieżywe], homary, nieżywe, mięso konser-
wowane, ikra rybia przetworzona, mięso liofilizowane, mięso 
solone, kaszanka, pasztet z wątróbki, kiełbaski do hotdogów, 
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, raki, 
nieżywe, ryby solone, sardynki, nieżywe, skorupiaki, nieżywe, 
smalec, szynka, śledzie nieżywe, tuńczyk, nieżywy, wątroba, 
wieprzowina, żywność przygotowywana z ryb, wołowina, 
cielęcina, baranina, jagnięcina, mięso garmażeryjne, woło-
wina mielona, wieprzowina mielona, drób mielony, 31 żywe 
zwierzęta, organizmy do hodowli, drób [żywy], homary 
żywe, ikra rybia, langusty [żywe], łosoś, żywy, małże żywe, 
ostrygi żywe, raki żywe, ryby żywe, sardele, żywe, sardynki, 
żywe, skorupiaki [żywe], skorupiaki, żywe, śledzie, żywe, tuń-
czyk, żywy, zwierzęta żywe, 35 usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi infor-
macyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, administrowanie programami lojalności 
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konsumenta, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 522147 (220) 2020 12 14
(731) FLUENTBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fluentbe
(510), (511) 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja języ-
kowa, edukacja [nauczanie], edukacja on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edu-
kacja, rozrywka i sport, edukacja zawodowa, organizacja eg-
zaminów [edukacja], organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, udzielanie informacji i przygotowywanie rapor-
tów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi 
szkół [edukacja], zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / 
edukacja], nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie 
wyrównawcze w zakresie języka, szkolenia nauczycieli, udo-
stępnianie informacji o nauczaniu on-line, usługi edukacyjne 
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi 
edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, usługi na-
uczania języka angielskiego, usługi nauczania umiejętności 
komunikacyjnych, usługi nauczania związane z pomocą biz-
nesową, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie na-
uczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 522203 (220) 2020 12 14
(731) BĄK MAŁGORZATA SZKOŁA AKROBATYKI 

POWIETRZNEJ VERTYKALNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vertykalna

(531) 01.15.15, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, kultura fizyczna, nauka 
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów, or-
ganizowanie zawodów sportowych, usługi trenerskie, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], zajęcia sporto-
we i kulturalne.

(210) 522217 (220) 2020 12 15
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Suplement diety bodymax

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522220 (220) 2020 12 15
(731) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HC

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.12, 26.05.04, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 28 klocki do łączenia [zabawki].

(210) 522224 (220) 2020 12 16
(731) STARTAPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.11, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13, 
26.13.25

(510), (511) 9 oprogramowanie, pobieralne gry komputero-
we, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne 
aplikacje, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze.

(210) 522227 (220) 2020 12 16
(731) COUPON MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) % COUPON manager

(531) 26.05.08, 26.11.11, 24.17.05, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa 
informatycznego.
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(210) 522230 (220) 2020 12 14
(731) OPA CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OC OPA CARBO

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, 
9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, 35 obsługiwanie cen-
trali telefonicznych na rzecz innych, 37 instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, naprawa pomp, układanie kabli, usługi elektryków, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
sprawdziany edukacyjne, 42 badania techniczne, kalibrowanie 
[pomiary], miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów 
technicznych, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne.

(210) 522243 (220) 2020 12 15
(731) BOROŃ MAGDALENA MARIA FIRMA USŁUGOWO- 

-SZKOLENIOWA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ 

CHIROPRAKTYKA NATUROTERAPIA

(531) 02.09.14, 02.09.15, 02.09.25, 03.13.01, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 522245 (220) 2020 12 15
(731) BOROŃ MAGDALENA MARIA FIRMA USŁUGOWO- 

-SZKOLENIOWA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM SZKOLENIOWE HOLISTYKA

(531) 26.01.08, 26.01.09, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 522249 (220) 2020 12 15
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski MALINOWY

(531) 27.05.01, 27.05.11, 03.04.05, 03.04.11, 03.04.13, 26.11.01, 
26.11.12

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 522257 (220) 2020 12 15
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 522259 (220) 2020 12 15
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga Kobiet
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 522277 (220) 2016 07 05
(731) UAB ALTEUS, Wilno, LT
(540) (znak słowny)
(540) Crème de la Crème Haute Parfumerie
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami perfumeryjnymi i zapachowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami perfumeryjnymi i za-
pachowymi.

(210) 522293 (220) 2020 12 16
(731) AIVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIVO

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 remontowanie budynków, usługi dorad-
cze dotyczące remontów budynków, usługi w zakresie 
remontów budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
42 doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
planowanie i projektowanie kuchni, planowanie [projek-
towanie] restauracji, planowanie [projektowanie] biur, 
planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie archi-
tektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie 
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz, doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowa-
nie wnętrz], doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie wnętrz komercyjnych.

(210) 522299 (220) 2020 12 17
(731) JAS JAROSŁAW, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASABI SUSHI

(531) 28.03.99, 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedających 
sushi.

(210) 522320 (220) 2020 12 17
(731) MEDIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Medi Tedi

(531) 03.01.14, 03.01.25, 21.01.25, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 44 badania medyczne, kliniki medyczne, in-
formacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, pomoc medyczna, usługi medyczne, opieka 
pielęgniarska (medyczna -), medyczne badania osób, usługi 
opieki medycznej, usługi oceny medycznej, usługi informacji 
medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi pomocy 
medycznej, świadczenie pomocy medycznej, organizowa-
nie leczenia medycznego, usługi poradnictwa medycznego, 
zapewnianie leczenia medycznego, prowadzenie placówek 
medycznych, świadczenie usług medycznych, wykonywanie 
badań medycznych, usługi klinik medycznych, usługi klinik 
zdrowia [medyczne], opieka medyczna i zdrowotna, usługi 
udostępniania placówek medycznych, pomoc medyczna 
w nagłych wypadkach, usługi w zakresie analiz medycz-
nych, usługi w zakresie leczenia medycznego, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi in-
dywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pa-
cjentów, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, usługi opieki medycznej świadczone przez 
kliniki i szpitale, usługi badań medycznych związane z dia-
gnozowaniem i leczeniem chorób.

(210) 522322 (220) 2020 12 16
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4F SPOT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.21
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze ja-
dalne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, mięso i wyro-
by mięsne, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, zupy i wywary, ekstrak-
ty mięsne, sałatki warzywne, kurczak teriyaki, tajine [gotowe 
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danie z mięsa, ryby lub warzyw], gulasze, surimi, potrawy 
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki za-
wierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], gotowe dania z mięsa, sałatki goto-
we, głęboko mrożone dania warzywne, ugotowane posiłki 
składające się głównie z kurczaka, gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z indyka, sashimi, zapiekanka mię-
sno-ziemniaczana (sheperd’s pie), zupy, gotowane na parze 
kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], parzona 
zupa z jajek, przystawki gotowe do spożycia, składające się 
przede wszystkim z owoców morza, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z ryb, sałatki z roślin strączkowych, sałatki 
podawane na przystawkę, sałatka cezar, skrzydełka kurczaka, 
nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], bu-
liony, dziczyzna, ryby, drób, mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, 
warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa su-
szone, warzywa gotowane, owoce konserwowane, suszone 
owoce, mrożone owoce, gotowane owoce, galaretki, dżemy, 
jaja, mleko, mleczne produkty, tłuszcze jadalne, 30 kawa nie-
naturalna, kakao, kawa, herbata, makarony, potrawy z maka-
ronu, sosy do makaronów, świeży makaron, mąka, preparaty 
zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, lody, 
sorbety [lody], cukier, miód, melasa, sól, przyprawy korzenne, 
zioła konserwowane, vinegar, sosy, ryż, przyprawy, 32 piwo, 
napoje bezalkoholowe, mineralne i gazowane, soki owoco-
we [napoje], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do spo-
rządzania napojów, 33 musujące białe wina, musujące wina 
czerwone, owocowe wino musujące, wino, grzane wino, 
wina deserowe, wina alkoholowe, wina niemusujące, wina 
naturalnie musujące, wina o chronionej nazwie pochodze-
nia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina 
stołowe, wino alkoholizowane, wina musujące, wino amontil-
lado, wino czerwone, wino jeżynowe, wino kuchenne, wino 
owocowe, wino truskawkowe, wino winogronowe, wino z je-
żyny koreańskiej [Bokbunjaju], wino z eleuterokoku [Ogapiju], 
winogronowe wino musujące, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami 
piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, pokazy towarów, promowanie działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie promocji, promocja sprze-
daży, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami sportowymi, 39 usługi dystrybucyjne, dystrybucja 
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, odbieranie 
paczek, odbieranie towarów, odbieranie towarów, odbie-
ranie i dostarczanie paczek i towarów, transport, dostawa 

żywności, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie 
żywności przez restauracje, dostawa żywności i napojów 
przygotowanych do spożycia, 43 usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, krótkotermi-
nowy wynajem przestrzeni biurowej, tymczasowe zakwate-
rowanie, usługi rezerwacji pokojów.

(210) 522323 (220) 2020 12 17
(731) KONDRAT-LUWAŃSKA MARCELINA, Konin; 

JĘDRO MAGDALENA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJARECEPTA

(531) 24.13.01, 24.13.24, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 44 badania medyczne, informacja medyczna, 
konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc me-
dyczna, usługi medyczne, medyczne badania osób, usługi 
opieki medycznej, usługi informacji medycznej, udzielanie 
informacji medycznej, usługi pomocy medycznej, świadcze-
nie pomocy medycznej, organizowanie leczenia medyczne-
go, usługi poradnictwa medycznego, zapewnianie leczenia 
medycznego, prowadzenie placówek medycznych, świad-
czenie usług medycznych, wykonywanie badań medycz-
nych, przeprowadzanie badań medycznych, opieka medycz-
na i zdrowotna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, usługi klinik medycz-
nych i opieki zdrowotnej, usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednic-
twem Internetu, usługi badań medycznych związane z dia-
gnozowaniem i leczeniem chorób.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 522325 (220) 2020 12 16
(731) FAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAU BUTIK

(531) 26.03.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu 
biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety, amulety będące bi-
żuterią, artykuły zegarmistrzowskie, artykuły ozdobne [ozdób-
ki lub biżuteria] do użytku osobistego, bębenki do sprężynki 
naciągowej [zegarmistrzostwo], bibeloty z brązu, biżuteria, 
biżuteria będącą wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, 
biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do no-
szenia na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria oso-
bista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria 
platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria 
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w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżute-
ria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z me-
tali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria 
z diamentami, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, 
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny 
z ołowiem, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bran-
soletki charytatywne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bran-
soletki pozłacane, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnia-
nych koralików, bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub 
z napisem, bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bran-
soletki z koralików, bransoletki z metali szlachetnych, branso-
letki z tkaniny haftowanej [biżuteria], bransoletki z tworzyw 
sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, bransolety, bran-
solety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, breloczki 
do kluczy, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], brelocz-
ki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], breloczki do kluczy, nie z metalu, breloczki 
do kluczy z imitacji skóry, broszki [biżuteria], budziki, charmsy, 
chowane breloki, chronografy, części do zegarków, części i ak-
cesoria do biżuterii, etui na zegarki, fantazyjna biżuteria, jubiler-
skie łańcuszki kord na naszyjniki, kasetki na biżuterię, kolczyki, 
łańcuszki do zegarków, łańcuszki jubilerskie, małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, łańcuszki z metali szla-
chetnych na naszyjniki, mechanizmy do zegarków, naszyjniki, 
ozdoby [biżuteria], paski do zegarków, pierścionki [biżuteria], 
srebro i jego stopy, stojaki na pierścionki wykonane z metali 
szlachetnych, szkatułki na biżuterię, wyroby biżuteryjne, wyro-
by jubilerskie, zegarki eleganckie, zegarki elektroniczne, biżu-
teria, zegarki damskie i męskie, akcesoria, zegarki kieszonkowe, 
zegarki damskie, zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, 
25 bluzki, bluzy, sukienki, sukienki dżinsowe, spodnie, leggin-
sy, dresy, tuniki, koszule, kombinezony, koszule, czapki i szaliki, 
komplety, obuwie, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kap-
turem, body [odzież], bojówki, bolerka, botki, botki dla kobiet, 
bryczesy [spodnie], buty baletowe, buty damskie, buty dla 
kobiet, buty na platformie, buty na wysokim obcasie, buty 
na rzepy, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, 
buty tenisowe [obuwie sportowe], buty treningowe [obuwie 
sportowe], buty z ukrytym obcasem, buty wsuwane, buty 
za kostkę, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na gło-
wę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], czapki 
baseballowe, czapki bez daszków, czapki futrzane, czapki jako 
nakrycia głowy, czapki wełniane, czapki z pomponem, czapki 
z daszkiem, bluzy z kapturem, ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na szyję, ocieplane 
kamizelki, ocieplane kurtki, odzież, odzież codzienna, odzież 
damska, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, 
odzież lniana, odzież kaszmirowa, odzież jedwabna, odzież 
haftowana, odzież haftowana, odzież modelująca, odzież 
wieczorowa, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji 
skóry, odzież z lateksu, odzież ze skóry, ogrodniczki, okrycia 
głowy z daszkiem, palta, pantofle domowe, parea, paski, pa-
ski [odzież], paski skórzane [odzież], paski wykonane z imitacji 
skóry, paski z materiału, paski tekstylne, peleryny [narzutki], pe-
leryny [płaszcze], pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, 
płaszcze damskie, płaszcze futrzane, płaszcze i kurtki futrza-
ne, płaszcze skórzane, płaszcze zimowe, płaszcze z materiału 
dżinsowego, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, bluzy z kapturem, koszulki 
z nadrukami, kożuchy, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie 
halki, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie ogrodniczki, krótkie 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, krótkie piżamy 
damskie, krótkie spodnie, kurtki dwustronne, kurtki futrzane, 

kurtki jako odzież sportowa, kurtki dresowe, kurtki bluzy, kurtki 
koszulowe, kurtki motocyklowe, kurtki [odzież], kurtki piko-
wane [odzież], kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki 
puchowe, kurtki skórzane, kurtki zamszowe, legginsy, leggin-
sy ciążowe, letnie sukienki, luźne sukienki o prostym kroju, 
małe kapelusze, marynarki od garniturów, minispódniczki, 
mokasyny, modne kapelusze, narzutki na ramiona, narzutki 
na ramiona [odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], ob-
casy, obcisłe topy bez ramiączek, obuwie, obuwie codzienne, 
obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla 
kobiet, obuwie gumowe, obuwie na plażę, obuwie plażowe, 
obuwie przeciwdeszczowe, obuwie sportowe, bluzy z kap-
turem, czapki ze sztucznego futra, dżinsy, eleganckie buty 
wyjściowe, eleganckie spodnie, espadryle, etole [futra], etole 
z futra syntetycznego, futra [odzież], gabardyna [odzież], ga-
lowa odzież wieczorowa, getry, gorsety, grube kurtki, grube 
płaszcze, japonki, kalosze [obuwie], kamizelki, kamizelki [bezrę-
kawniki], kapelusze, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, 
kapelusze przeciwsłoneczne, kąpielowe kostiumy, kaszkiety, 
kimona, kolanówki, kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], kombinezony [odzież], kominiarki, komplety skórza-
ne, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszu-
le, kostiumy ze spódnicą, koszule nocne, koszule sportowe, ko-
szule z długimi rękawami, koszule z dzianiny, koszule z golfem, 
koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule 
zapinane, koszulki kolarskie, koszulki polo, koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki 
z długimi rękawami, podomki [szlafroki], połączenie koszulki 
z majtkami [bielizna damska], polary, półgolfy, półhalki, pon-
cza, rajstopy, rajtuzy, rajstopy bez pięt, rękawiczki, rękawiczki 
bez palców, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej 
lub futra, rękawiczki [odzież], rybaczki, sandały, sandały i buty 
plażowe, skarpetki, skarpetki i pończochy, skórzane nakrycia 
głowy, skórzane sukienki, skórzane sandały w stylu japońskim, 
spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spódnice plisowane, 
spódniczki baletowe, spodnie, spodnie do joggingu, spodnie 
dresowe, spodnie pumpy [alladynki], spodnie skórzane, 
spodnie sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 
staniki sportowe, sukienki skórzane, swetry [odzież], swetry 
z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry rozpinane, swe-
try z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, 
szale, szale i chusty na głowę, szale-tuby, szaliki, szaliki do za-
wijania wokół szyi, podkoszulki z długimi rękawami, szlafroki, 
szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy do biegania, topy bez 
ramiączek, topy [odzież], topy z półgolfem, trykot, tuniki, tur-
bany, ubrania codzienne, wiatrówki, żakiety z dzianiny, odzież 
męska, odzież męska i damska, odzież dziecięca, obuwie mę-
skie, obuwie dziecięce, obuwie damskie.

(210) 522329 (220) 2020 12 17
(731) OSKROBA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yeppa
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(531) 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
odzież, nakrycia głowy, obuwie, bluzy dresowe, odzież spor-
towa, skarpetki, 28 artykuły i sprzęt sportowy, futerały przy-
stosowane do noszenia artykułów sportowych, ochraniacze 
amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe].

(210) 522332 (220) 2020 12 17
(731) JURDECZKA KAMIL, Chojno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GloveBox

(531) 02.09.15, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torby na narzędzia, puste, torby wodo-
odporne, torby uniwersalne, torebki na biodra [nerki], torebki 
na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torebki - paski, 
torebki - paski na biodra.

(210) 522342 (220) 2020 12 18
(731) AGRICOLA HYDRAULIKA SIŁOWA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubień Kujawski 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART Kurier 0 zł

(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 9 aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, 
aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych 
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne w za-
kresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne zabez-
pieczające, karty płatnicze, oprogramowanie do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trze-
cich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelnia-
nia, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogra-
mowanie zabezpieczające, oprogramowanie komputerowe 
w zakresie obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie 
komputerowe, 35 dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, obsługa rynków on-line w celu 
umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osoba-
mi trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, organizacja 
subskrypcji usług internetowych, organizowanie usług wynika-
jących z umów z osobami trzecimi [handel], pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostęp-
nianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać 
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokony-
wać transakcji, pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprze-

daży i zakupu towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie 
składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia 
towarów, świadczenie usług porównania cen on-line, telemar-
keting, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób 
trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi 
aukcyjne, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elek-
tronicznych oraz oceny on-line z tym związane, usługi informa-
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania to-
warów i usług, usługi marketingowe, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocyjne 
polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach interne-
towej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne pole-
gające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej 
platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: do-
stawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek 
lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczą-
ce wyżej wymienionych usług, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą 
Internetu, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakre-
sie zamówień on-line, usługi zarządzania sprzedażą, zarządza-
nie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
on-line, 39 doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie towa-
rów przez kuriera, magazynowanie ładunku przed transportem, 
magazynowanie paczek, magazynowanie towarów, organizo-
wanie składowania towarów, pakowanie, pakowanie artykułów 
do transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowa-
nie produktów, pakowanie towarów podczas transportu, prze-
chowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie ła-
dunku przed przewozem, składowanie i dostarczanie towarów, 
transport drogą kurierską, transport i składowanie towarów, 
udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, 
udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, 
usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi kurier-
skie, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi 
kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie 
transportowania ładunków, usługi pakowania, 42 usługi kom-
puterowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów 
w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, 
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketin-
gowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line.

(210) 522345 (220) 2020 12 18
(731) NOVAK NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAILLAND go with us
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(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, emalia do paznokci, emalie 
do paznokci, paznokci (lakiery do -), utwardzacze do paznok-
ci, żel do paznokci, kremy do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozjaśniacze do paznokci, kosmetyki do paznokci, zmywacze 
do paznokci, brokat do paznokci, lakiery do paznokci, paznokci 
(preparaty do polerowania -), zmywacze do paznokci [kosmety-
ki], klej do utwardzania paznokci, emulsje do wzmacniania pa-
znokci, preparaty do wzmacniania paznokci, lakiery nawierzch-
niowe do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], proszek 
do polerowania paznokci, preparaty do kuracji paznokci, nakle-
jane ozdoby do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
sztuczne paznokcie do stóp, zmywacze lakieru do paznokci  
[kosmetyki], krem do skórek wokół paznokci, podkłady do la-
kierów do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [ko-
smetyki], olejek do skórek wokół paznokci, kleje do mocowania 
sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych 
paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki 
do skórek wokół paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, zmy-
wacze do paznokci w sztyfcie, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, 
sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, środki zmięk-
czające skórki przy paznokciach, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, 
sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, prosz-
ki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, materiały 
na powłoki do paznokci u rąk, powłoki do nadawania kształtu 
paznokciom u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, 8 przybory do manikiuru, 
przybory do pedikiuru, przybory do układania włosów, przy-
bory do manicure i pedicure, przybory ręczne do kręcenia wło-
sów, przybory do pedikiuru [narzędzia ręczne], kręcenie wło-
sów (przybory ręczne do -), przybory do obcinania i usuwania 
włosów, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, pilniki [narzędzia], pilniki do stóp, pilniki do paznokci, 
pilniki do paznokci nieelektryczne, elektroniczne pilniki do stóp, 
pilniki do paznokci, elektryczne, cążki do skórek, cążki do ob-
cinania paznokci, cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręcz-
ne], cążki do paznokci, nożyczki, nożyczki do włosów, nożyczki 
do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, elektryczne 
polerki do paznokci, nieelektryczne polerki do paznokci, polerki 
do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, 
polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, wymienne 
głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, 
głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogo-
waciałej skóry, 41 usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia 
dla personelu, kursy szkoleniowe, publikowanie, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, usługi pisania blogów, publiko-
wanie książek, kursy instruktażowe, szkolenie i instruktaż, usługi 
edukacyjne i instruktażowe.

(210) 522347 (220) 2020 12 17
(731) PEWEXOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, kosmetyki, mydła, olej-
ki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów i skóry, środki 
do czyszczenia zębów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
38 telekomunikacja, komunikacja wizyjna i foniczna.

(210) 522352 (220) 2020 12 17
(731) MICHALSKA-ZAWIEJSKA NATALIA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be celebre

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.

(210) 522353 (220) 2020 12 18
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gotuję z Lewiatanem L

(531) 05.09.06, 05.09.21, 11.03.18, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, publikacje elektroniczne dotyczące 
przepisów kulinarnych, publikacje elektroniczne dotyczą-
ce gotowania, e-booki, 16 publikacje drukowane, książki 
kucharskie, publikacje drukowane dotyczące przepisów 
kulinarnych, publikacje drukowane dotyczące gotowania, 
35 usługi sprzedaży następujących towarów: publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania, pu-
blikacje elektroniczne dotyczące przepisów kulinarnych, 
publikacje elektroniczne dotyczące gotowania, e-booki, 
publikacje drukowane, książki kucharskie, publikacje druko-
wane dotyczące przepisów kulinarnych, publikacje druko-
wane dotyczące gotowania, 41 usługi edukacyjne dotyczące 
gotowania, organizowanie i prowadzenie szkoleń, imprez, 
konkursów, mistrzostw, pokazów, warsztatów, prezentacji 
i widowisk dotyczących gotowania i kulinariów, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympozjów, kur-
sów i konferencji dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego 
żywienia, usługi pisania blogów, udostępnianie informacji 
dotyczących gotowania za pomocą portalu on-line, udo-
stępnianie informacji dotyczących przepisów kulinarnych 
za pomocą portalu on-line, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji  
on-line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elek-
troniczną, organizacja webinariów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie 
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i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],  
43 doradztwo kulinarne, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, porady dotyczące przepisów kulinarnych, udo-
stępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, udo-
stępnianie informacji w postaci przepisów kulinarnych, in-
formacje w zakresie sztuki gotowania udostępniane on-line 
z komputerowej baz danych lub Internetu.

(210) 522354 (220) 2020 12 18
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) CIRCOLOCO
(510), (511) 32 napoje proteinowe, napoje warzywne, na-
poje orzeźwiające, napoje półmrożone, napoje owocowe, 
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje bezal-
koholowe, woda [napoje], bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, bezalkoholowe napoje gazowane, koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], syropy owocowe [napoje bez-
alkoholowe], soki warzywne [napoje], napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje zawierające głównie soki owocowe, na-
poje owocowe i soki owocowe, napoje na bazie orzechów 
i soi, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i sola-
mi mineralnymi.

(210) 522358 (220) 2020 12 17
(731) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejek konopny, olejki eteryczne, esencje 
eteryczne, olejki do ciała (kosmetyki), kosmetyki w formie 
olejków, olejki eteryczne na kojenie nerwów, 5 suplement 
diety dla zwierząt, suplement diety dla ludzi, suplement 
diety dla zwierząt i dla ludzi, suplement diety dla sportow-
ców, suplement diety w płynie, mieszanki do picia, będą-
ce suplementami diety, mieszane preparaty witaminowe, 
przeciwutleniacze, wszystkie powyżej wymienione pro-
dukty zawierające jadalny olej konopny, 29 oleje spożywcze 
i roślinne nie do użytku medycznego: w tym olej konopny, 
olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej rzepako-
wy, olej z wiesiołka, olej z pestek dyni, olej z gorczycy, olej 
z pestek moreli, olej z ogórecznika, olej słonecznikowy, olej 
z pestek dyni, olej rydzowy, olej z orzechów laskowy, oraz 
inne oleje spożywcze wyżej nie wymienione, wszystkie oleje 
spożywcze w tym tłoczone na zimno, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
czyli przez Internet oraz przez sklepy stacjonarne: produk-
tów konopnych: olejków konopnych, pasty konopnej, suszu 
roślinnego w tym suszu z konopi siewnych, ziół roślinnych, 
ekstraktów ziołowych i roślinnych, wyciągów ziołowych, 
esencji roślinnych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych 
i roślinnych do celów nieleczniczych. olejków zapachowych, 
olejków eterycznych, preparatów aromatycznych, suple-
mentów diety dla ludzi i zwierząt - w formie oleju, kapsułek, 
czopków, past oraz w innej formie wyżej nie wymienionej 
również preparaty witaminowe, olejów spożywczych w tym 

olej konopny, olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lnia-
ny, olej rzepakowy, olej z wiesiołka, olej z pestek dyni, olej 
z gorczycy, olej z pestek moreli, olej z ogórecznika, olej sło-
necznikowy, olej z pestek dyni, olej rydzowy, olej z orzechów 
laskowy, oraz inne oleje spożywcze wyżej nie wymienione, 
wszystkie oleje spożywcze tłoczone na zimno, kosmety-
ków - w tym kosmetyki konopne na bazie oleju konopnego 
z konopi włóknistych (siewnych) oraz preparaty kosmetycz-
nych do pielęgnacji skóry a mianowicie mydła, żele, balsamy, 
szampony, kremy, odżywki do ciała i włosów, płyny pielę-
gnacyjne, pomadki do ust, olejki i płyny do masażu, olejki 
naturalne do perfum, maści do celów kosmetycznych, pre-
paraty w aerozolu oraz inne wyżej nie wymienione prepara-
ty kosmetyczne, produkty spożywcze - herbaty w tym her-
baty konopne, mąki konopne, makarony konopne, słodycze 
z konopi w tym czekolady, lizaki, ciasteczka, napoje w tym 
napoje energetyczne, oliwa z oliwek, ekstraktów ziołowych 
i roślinnych, wyciągów ziołowych, esencji roślinnych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych i roślinnych do celów 
nieleczniczych. miody - manuka, akacjowy, gryczany, leśny, 
lipowy, spadziowy, rzepakowy, wielokwiatowy, z mniszka, la-
wendowy, wrzosowy, faceliowy oraz inne miody spożywcze. 
oliwa z oliwek, waporyzatory.

(210) 522410 (220) 2020 12 19
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA ON
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 35  usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: produkty chemiczne przezna-
czone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki ga-
śnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowa-
nia, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spo-
iwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki 
i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje 
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i mate-
riały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia 
elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
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do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, mate-
riały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalo-
we konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pan-
cerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjąt-
kiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przy-
bory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 
broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygoto-
wywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami 
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie kom-
puterowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagry-
wania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, 
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia kom-
puterowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, za-
tyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków 
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływa-
nia podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, ma-
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurko-

wania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj-
ne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy mierni-
cze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, 
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywno-
ścią seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież me-
dyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykon-
cepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: urządzenia 
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwa-
rzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania 
się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetle-
nie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, pod-
grzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i na-
pojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowe-
go, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrze-
wania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządze-
nia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i za-
mrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, 
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amu-
nicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale 
szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachet-
ne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, 
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instru-
mentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, 
druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmien-
ne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jed-
norazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
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ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone 
w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, nastę-
pujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kau-
czuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materia-
łów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie 
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniają-
ce i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, nie-
metalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i mate-
riały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry 
zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla 
zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalo-
we, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, be-
ton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domo-
wego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem 
widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjąt-
kiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktem, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty 
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, torby do transportu i przechowywania materia-
łów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, 
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-
mienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje 
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki 
i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, 
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, po-
krycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 
sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, 
ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje 

świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owo-
ce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja 
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzo-
ne owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych to-
warów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syro-
py), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przypra-
wy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód 
(zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i warzywa, świeże zioła, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośli-
ny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe 
zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla 
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papie-
rosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne 
dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie 
reklamy dla franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane 
z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji 
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi do-
radztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych 
i bonów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pienięż-
ne i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finanso-
we, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 usługi te-
lekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształ-
cenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organiza-
cja szkoleń, organizacja konferencji, umożliwianie dostępu 
do publikacji elektronicznych, nie do pobrania, zapewnianie 
dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych po-
przez portale internetowe, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi 
projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, 
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hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu 
i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i infor-
macja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakre-
sie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji da-
nych, usługi kodowania danych, oprogramowanie kompute-
rowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako 
usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania 
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), 
oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa 
(SaaS), oprogramowanie do zarządzania programami lojal-
nościowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania toż-
samości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości 
osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, li-
cencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie 
własności intelektualnej.

(210) 522435 (220) 2020 12 18
(731) ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTE of warsaw SMAK WARSZAWY

(531) 10.03.01, 10.03.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw skle-
powych, informacja handlowa, informacja o działalności 
gospodarczej i informacja handlowa, impresariat w dzia-
łalności artystycznej, działalność gospodarcza (doradztwo 
w zakresie zarządzania -), działalność gospodarcza (specjali-
styczne doradztwo w zakresie -), profesjonalne doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodar-
czej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do 
-), prenumerata gazet (dla osób trzecich), agencje informacji 
handlowej, agencje informacji handlowej [udostępnianie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład 
marketingu lub danych demograficznych], usługi agencji 
informacji handlowej, reprodukcja materiału reklamowego, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych 
obejmujących sondaże opinii publicznych, pokazy towarów, 
informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, 
ekonomiczne prognozy, promocja sprzedaży, próbki (kol-
portaż-), dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
badanie rynku, analiza rynku, sporządzanie statystyk, rekla-
my prasowe (przygotowywanie -), reklamy radiowe, reklama 
radiowa, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-

kazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 41 edukacja, 
doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, cyrki, dyskoteki, fotore-
portaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi 
klubów zdrowia (fitness), usługi klubów zdrowia (ćwiczenia), 
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, konferencje (organi-
zowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowa-
dzenie -), publikowanie książek, publikowanie książek edu-
kacyjnych, kursy korespondencyjne, obsługa lunaparków, 
montaż taśm wideo, muzea (usługi -) [wystawy], taśmy wi-
deo (produkcja filmów na -), kursy korespondencyjne, nauka 
na odległość, organizowanie kursów korespondencyjnych, 
udostępnianie kursów korespondencyjnych, prowadzenie 
kursów korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie spektakli rozrywko-
wych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach eduka-
cyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, parki 
i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, organizacja 
przyjęć, planowanie przyjęć, usługi planowania przyjęć, pu-
blikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, rozrywka, 
rozrywka (informacja o -), informacja o wypoczynku, zapew-
nianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypoży-
czanie dekoracji teatralnych.

(210) 522436 (220) 2020 12 18
(731) ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTE of WARSAW SMAK warszawy

(531) 10.03.01, 10.03.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw skle-
powych, informacja handlowa, informacja o działalności 
gospodarczej i informacja handlowa, impresariat w dzia-
łalności artystycznej, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, prenumerata gazet (dla osób trzecich), agen-
cje informacji handlowej, agencje informacji handlowej 
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[udostępnianie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej, na przykład marketingu lub danych demogra-
ficznych], usługi agencji informacji handlowej, reprodukcja 
materiału reklamowego, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prze-
prowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże 
opinii publicznych, pokazy towarów, informacja i badania 
w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne pro-
gnozy, promocja sprzedaży, kolportaż próbek, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, badanie rynku, 
analiza rynku, sporządzanie statystyk, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy radiowe, re-
klamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 41 edukacja, 
doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, cyrki, dyskoteki, fotore-
portaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
klubów zdrowia (fitness), usługi klubów zdrowia (ćwicze-
nia), usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, publikowanie książek, publikowanie książek 
edukacyjnych, kursy korespondencyjne, obsługa lunapar-
ków, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], pro-
dukcja filmów na taśmach wideo, kursy korespondencyjne, 
nauka na odległość, organizowanie kursów koresponden-
cyjnych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, pro-
wadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie 
spektakli rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach 
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organiza-
cja wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, parki i miasteczka rozrywki i tema-
tyczne, zoo i muzea, organizacja przyjęć, planowanie przy-
jęć, usługi planowania przyjęć, publikacja elektroniczna  
on-line periodyków i książek, rozrywka, informacja o roz-
rywce, informacja o wypoczynku, zapewnianie infrastruk-
tury rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypożyczanie dekora-
cji teatralnych.

(210) 522443 (220) 2020 12 21
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOSOL ution

(531) 05.03.11, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy naturalne.

(210) 522458 (220) 2020 12 21
(731) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 522459 (220) 2020 12 21
(731) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 522475 (220) 2020 12 18
(731) FUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) bet4fun
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, gry hazardowe, w szcze-
gólności zakłady wzajemne, w tym organizowane przez sieć 
Internet (on-line), urządzenia, maszyny i terminale do gier 
hazardowych, w szczególności zakładów wzajemnych, 
w tym organizowanych przez sieć Internet (on-line), części 
i wyposażenie do tych produktów, udostępnianie obiektów 
wykorzystywanych do udostępniania gier hazardowych 
w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizo-
wanych przez sieć Internet (on-line), wszystkie wyżej wy-
mienione usługi świadczone także on-line z komputerowej 
bazy danych, telefonicznie lub za pomocą Internetu, usługi 
informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich uprzednio 
wymienionych.

(210) 522479 (220) 2020 12 21
(731) PARTIA POLITYCZNA POLSKA 2050, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA 2050

(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albu-
my do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, 
biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papierni-
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cze], bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszu-
ry, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żyw-
ności, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papiero-
we], cyfry [czcionki drukarskie], czasopisma [periodyki], 
czcionki drukarskie, czcionki ze stali, dozowniki taśmy przy-
lepnej [artykuły biurowe], drukowane rozkłady, etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego baga-
żu, etykiety z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze 
[blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, 
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, ga-
zety, girlandy papierowe, glina do modelowania, grafity 
do ołówków, gumki do ścierania, identyfikatory [artykuły biu-
rowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka 
płócienna, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolek-
cjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły pa-
piernicze], karty pocztowe, kasetki na biurko na materiały 
biurowe [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], 
katalogi, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn 
do pisania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż 
pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [arty-
kuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, 
książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy 
specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, ma-
szynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny 
do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do mo-
delowania, materiały do pisania, materiały do rysowania, 
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, mate-
riały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papie-
ru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce 
do druku ręcznego, maty papierowe, modelina polimerowa, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły 
biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biu-
rowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki 
[notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, 
obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [ma-
larstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, 
odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki 
na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit 
[ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papiero-
we na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru 
na doniczki, papier, papier do malarstwa i kaligrafii, papier 
do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użyt-
ku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyj-
ny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier parafi-
nowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier 
ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklan-
ki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], 
perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle 
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy  
[artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do ry-
sowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płytki 
adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, pod-
kładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], 
podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół pa-
pierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, 

pieczęci, pojemniki na ołówki, portrety, powielacze, prospek-
ty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
śmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykład-
nice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z far-
bami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, 
pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, re-
jestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papiero-
we do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, rysunki, segre-
gatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoro-
szyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumen-
ty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spi-
nacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki 
z papieru mâché, stemple do pieczętowania, suche kalkoma-
nie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony 
do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazy-
wania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty 
[grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, 
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia 
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisa-
nia, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torby 
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru tub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby 
z tektury, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty 
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania do-
kumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządze-
nia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządze-
nia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykieto-
wania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arku-
sze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wieczne 
pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szu-
flad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelek-
tryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekora-
cje do włosów, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby 
przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowa-
nia, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, za-
kładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zawiadomie-
nia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne 
[artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślar-
skie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 
zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, boa na szyję, 
chustki na głowę, cylindry [kapelusze], czapki jako nakrycia 
głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do bu-
tów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luź-
ne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne 
krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, kalosze [wkładane 
na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze pa-
pierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kimona, kimo-
na do karate, kombinezony, kombinezony [odzież], kombine-
zony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, 
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koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ra-
miączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, 
mantyle, maski na oczy do spania, męskie apaszki, mufki 
[odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, narzutki 
na ramiona, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież, odzież dla 
kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, 
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, 
odzież papierowa, odzież z diodami elektroluminescencyj-
nymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież za-
wierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, 
podwiązki do skarpetek, poncza, poszetki, pulowery, rękawi-
ce narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki 
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-
-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (komi-
ny) na szyję, szarfy [do ubrania], szlafroki, śliniaki niepapiero-
we, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, togi, trykoty [ubrania], 
turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież].

(210) 522481 (220) 2020 12 21
(731) KOSIŃSKI TOMASZ BHZ KOSPOL, Turbia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOSSON

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalo-
we, zaciski [klamry] metalowe, metalowe złączki rurowe, koł-
nierze metalowe, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, 
pierścienie metalowe, uszczelki metalowe, przewody meta-
lowe, zamocowania rur (obejmy do -) metalowe, łączniki 
do rur [metal], metalowe zaciski do węży, metalowe końców-
ki przyłączeniowe do przewodów hydraulicznych i pneuma-
tycznych, przyłącza metalowe, metalowe przewody pneu-
matyczne i hydrauliczne, 7 materiały ścierne [narzędzia 
do maszyn], materiały ścierne [maszyny], łyżki [części ma-
szyn], łyżki ładujące do koparek, nożyce pneumatyczne, wi-
dły dźwigowe, wciągarki z napędem elektrycznym, ładowar-
ki [maszyny], koparki, spycharki, maszyny budowlane, łoży-
ska, narzędzia hydrauliczne, części do maszyn budowlanych, 
cewki [części maszyn], błotniki [części maszyn], bębny [części 
maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn], amortyzatory 
jako części maszyn, alternatory do pojazdów lądowych, aku-
mulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, chłodnice 
do pojazdów, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, 
części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, 
części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądo-
wych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, cylindry 
amortyzujące [części maszyn], części sprzęgania maszyn, 

z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części układu hamulco-
wego do maszyn, dźwignie zmiany biegów, inne niż do po-
jazdów lądowych, drążki skrętne do maszyn, elektryczne 
mechanizmy napędowe do maszyn, elektroniczne rozruszni-
ki do silników, elektryczne alternatory do maszyn, elektrycz-
ne cewki zapłonowe, elektryczne napędy do maszyn, ele-
menty napinające będące częściami maszyn, elementy zę-
bate, inne niż do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła 
i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, 
oraz części do nich, filtry [części maszyn lub silników], gaźniki, 
głowice cylindrów do silników, gniazda [części maszyn], ha-
mulce do maszyn, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze 
do maszyn i silników, klocki hamulcowe do maszyn, koła 
i układy gąsienicowe do maszyn: kolektory [części silników], 
końcówki ceramiczne [narzędzia do maszyn], korbowody 
do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn], krążki 
[części do silników], kształtki rurowe rozgałęzieniowe meta-
lowe [części silników], kształtki rurowe rozgałęzieniowe me-
talowe [części maszyn], krzywki stanowiące części maszyn, 
łączniki do rur [części maszyn], łańcuchy napędowe do ma-
szyn, łańcuchy rozrządu, łożyska [części maszyn], mechani-
zmy do łączenia [części do maszyn], mechanizmy napędo-
we, mechanizmy różnicowe do maszyn, mechanizmy rozłą-
czające jako części maszyn, mechanizmy przekładniowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, metalowe krążki [części 
maszyn], metalowe złączki do rur [części maszyn], napędy 
do maszyn, napędy do podnośników, noże [części maszyn], 
obudowy [części maszyn], obudowy do silników [części po-
jazdów], obudowy łożysk, osie [części maszyn], osłony ma-
szyn, paski rozrządu do maszyn, paski klinowe do silników 
pojazdów lądowych, pędnie [inne niż do pojazdów lądo-
wych], pędniki do maszyn, pierścienie osłon [części maszyn], 
pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, 
pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne urzą-
dzenia uruchamiające, podajniki [części maszyn], podgrze-
wacze wody [części maszyn], pokrywy [części maszyn], 
pompy [części maszyn lub silników], popychacze do silni-
ków, prowadnice maszynowe [części maszyn], przekładnie 
do maszyn, przewody metalowe do użytku w hydraulicz-
nych systemach maszyn, przewody metalowe do transferu 
energii hydraulicznej w maszynach, przewody niemetalowe 
do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach: przewody 
niemetalowe do użytku w hydraulicznych systemach ma-
szyn, przyrządy do łączenia [części do maszyn], reduktory 
ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], rozdzie-
lacze do silników pojazdów, rozruszniki, rury ciśnieniowe 
z metalu [części do maszyn], rury [dopasowane części ma-
szyn], serwomotory, ściernice o napędzie mechanicznym, 
silniki hydrauliczne, silniki elektryczne do maszyn, silniki na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki spalinowe 
do maszyn, siłowniki zaworowe, skrzynie korbowe do ma-
szyn i silników, smarownice [części maszyn], sprzęgła do ma-
szyn, sprzęgła i przekładnie do maszyn, inne niż do pojaz-
dów lądowych, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silni-
ków, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, supor-
ty [części maszyn], świece zapłonowe, sworznie tłokowe, 
szczęki hamulcowe do maszyn, szczotki [części maszyn], 
szpule [części maszyn], tłoki [części maszyn lub silników], tłu-
miki [części maszyn], trzpienie [części do maszyn], tuleje bę-
dące częściami maszyn, tuleje stanowiące części silników, 
turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, 
uchwyty stałe [części maszyn], układy wydechowe do pojaz-
dów, urządzenia do regulacji ciśnienia będące częściami ma-
szyn, urządzenia napędowe do maszyn, wahacze [części 
do maszyn], wały napędowe do maszyn, wentylatory do sil-
ników, wtryskiwacze paliwa, zawory, zbiorniki wyrównawcze 
[części maszyn], złącza uszczelniające [części maszyn], złączki 
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metalowe do rur [części do maszyn], siłowniki hydrauliczne, 
przenośniki hydrauliczne, podnośniki hydrauliczne, narzę-
dzia hydrauliczne, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, 
zawory hydrauliczne [części maszyn], 12 części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, 17 przewody giętkie niemetalowe, 
armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powie-
trza, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, złączki, prze-
wody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicz-
nych, niemetalowe kolanka do rur, giętkie rury, rurki, węże 
i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie 
do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, uszczelnienia 
z tworzyw sztucznych, niemetalowe łączniki do węży, nie-
metalowe złączki do węży, niemetalowy osprzęt do węży, 
niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów 
do węży, materiały uszczelniające do celów hydraulicznych, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie 
następujących towarów: drobne wyroby metalowe, rury 
i rurki metalowe, zaciski [klamry] metalowe, metalowe złączki 
rurowe, kołnierze metalowe, zawory [inne niż części maszyn] 
metalowe, pierścienie metalowe, uszczelki metalowe, prze-
wody metalowe, zamocowania rur (obejmy do -) metalowe, 
łączniki do rur [metal], metalowe zaciski do węży, metalowe 
końcówki przyłączeniowe do przewodów hydraulicznych 
i pneumatycznych, przyłącza metalowe, metalowe przewo-
dy pneumatyczne i hydrauliczne, materiały ścierne [narzę-
dzia do maszyn], materiały ścierne [maszyny], łyżki [części 
maszyn], łyżki ładujące do koparek, nożyce pneumatyczne, 
widły dźwigowe, wciągarki z napędem elektrycznym, łado-
warki [maszyny], koparki, spycharki, maszyny budowlane, ło-
żyska, narzędzia hydrauliczne, części do maszyn budowla-
nych, cewki [części maszyn], błotniki [części maszyn], bębny 
[części maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn], amorty-
zatory jako części maszyn, alternatory do pojazdów lądo-
wych, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
chłodnice do pojazdów, chłodnice do silników, cylindry 
do maszyn, części do silników mechanicznych do pojazdów 
lądowych, części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojaz-
dów lądowych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, 
cylindry amortyzujące [części maszyn], części sprzęgania 
maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części układu 
hamulcowego do maszyn, dźwignie zmiany biegów, inne 
niż do pojazdów lądowych, drążki skrętne do maszyn, elek-
tryczne mechanizmy napędowe do maszyn, elektroniczne 
rozruszniki do silników, elektryczne alternator) do maszyn, 
elektryczne cewki zapłonowe, elektryczne napędy do ma-
szyn, elementy napinające będące częściami maszyn, ele-
menty zębate, inne niż do pojazdów lądowych, elementy 
sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów 
lądowych, oraz części do nich, filtry [części maszyn lub silni-
ków], gaźniki, głowice cylindrów do silników, gniazda [części 
maszyn], hamulce do maszyn, iskrowniki zapłonowe, kable 
sterownicze do maszyn i silników, klocki hamulcowe do ma-
szyn, koła i układy gąsienicowe do maszyn, kolektory [części 
silników], końcówki ceramiczne [narzędzia do maszyn], kor-
bowody do maszyn, motorów i silników, korby [części ma-
szyn], krążki [części do silników], kształtki rurowe rozgałęzie-
niowe metalowe [części silników], kształtki rurowe rozgałę-
zieniowe metalowe [części maszyn], krzywki stanowiące 
części maszyn, łączniki do rur [części maszyn], łańcuchy na-
pędowe do maszyn, łańcuchy rozrządu, łożyska [części ma-
szyn], łyżki [części maszyn], mechanizmy do łączenia [części 
do maszyn], mechanizmy napędowe, mechanizmy różnico-
we do maszyn, mechanizmy rozłączające jako części maszyn, 
mechanizmy przekładniowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, metalowe krążki [części maszyn], metalowe złączki 
do rur [części maszyn], napędy do maszyn, napędy do pod-

nośników, noże [części maszyn], obudowy [części maszyn], 
obudowy do silników [części pojazdów], obudowy łożysk, 
obudowy maszyn, obudowy silników, osie [części maszyn], 
osłony maszyn, paski rozrządu do maszyn, paski klinowe 
do silników pojazdów lądowych, pędnie [inne niż do pojaz-
dów lądowych], pędniki do maszyn, pierścienie osłon [części 
maszyn], pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie 
tłokowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne 
urządzenia uruchamiające, podajniki [części maszyn], pod-
grzewacze wody [części maszyn], pokrywy [części maszyn], 
pompy [części maszyn lub silników], popychacze do silni-
ków, prowadnice maszynowe [części maszyn], przekładnie 
do maszyn, przewody metalowe do użytku w hydraulicz-
nych systemach maszyn, przewody metalowe do transferu 
energii hydraulicznej w maszynach, przewody niemetalowe 
do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, przewody 
niemetalowe do użytku w hydraulicznych systemach ma-
szyn, przyrządy do łączenia [części do maszyn], reduktorów 
ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], rozdzie-
lacze do silników pojazdów, rozruszniki, rury ciśnieniowe 
z metalu [części do maszyn], rury [dopasowane części ma-
szyn], serwomotory, ściernice o napędzie mechanicznym, 
silniki hydrauliczne, silniki elektryczne do maszyn, silniki na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki spalinowe 
do maszyn, siłowniki zaworowe, skrzynie korbowe do ma-
szyn i silników, smarownice [części maszyn], sprzęgła do ma-
szyn, sprzęgła i przekładnie do maszyn, inne niż do pojaz-
dów lądowych, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silni-
ków, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, supor-
ty [części maszyn], świece zapłonowe, sworznie tłokowe, 
szczęki hamulcowe do maszyn, szczotki [części maszyn], 
szpule [części maszyn], tłoki [części maszyn lub silników], tłu-
miki [części maszyn], trzpienie [części do maszyn], tuleje bę-
dące częściami maszyn, turbiny, inne niż do pojazdów lądo-
wych, turbosprężarki, uchwyty stałe [części maszyn], układy 
wydechowe do pojazdów, urządzenia do regulacji ciśnienia 
będące częściami maszyn, urządzenia napędowe do ma-
szyn, wahacze [części do maszyn], wały napędowe do ma-
szyn, wentylatory do silników, wtryskiwacze paliwa, zawory, 
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], złącza uszczelniają-
ce [części maszyn], złączki metalowe do rur [części do ma-
szyn], siłowniki hydrauliczne, przenośniki hydrauliczne, pod-
nośniki hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, podnośniki 
mechaniczne i hydrauliczne, zawory hydrauliczne [części 
maszyn], tuleje stanowiące części silników, części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, przewody giętkie niemetalowe, ar-
matura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, 
niemetalowe złącza i połączenia rurowe, złączki, przewody 
giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, 
niemetalowe kolanka do rur, giętkie rury. rurki, węże i wypo-
sażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych. wszystkie niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw 
sztucznych, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe 
złączki do węży. niemetalowy osprzęt do węży, niemetalowe 
pierścienie uszczelniające do akcesoriów do węży, materiały 
uszczelniające do celów hydraulicznych.

(210) 522489 (220) 2020 12 22
(731) FUNDACJA INCANTO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Rezonanse
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
obsługa koncertów muzycznych, biura rezerwacji biletów 
koncertowych, organizowanie koncertów, organizowanie 
koncertów muzycznych, prezentacja koncertów, prezentacja 
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koncertów muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
rezerwacje koncertów, rozrywka w postaci koncertów, usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi koncer-
tów muzycznych, usługi koncertów śpiewu.

(210) 522531 (220) 2020 12 22
(731) FITOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 zestawy kosmetyków, szampony, woda mice-
larna, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, preparaty do kąpieli, nielecz-
nicze, preparaty fitokosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do rzęs, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, aromaty [olejki eterycz-
ne], balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, esencje eteryczne, 
olejki do celów kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe [perfu-
my], produkty perfumeryjne, maski kosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycz-
nych, świece do masażu do celów kosmetycznych, kadzidełka 
na patyczkach, 5 mineralne suplementy diety, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, odżywcze suplementy die-
ty, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające biał-
ko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecy-
tynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawie-
rające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, 
suplementy diety zawierające siemię lniane.

(210) 522538 (220) 2020 12 22
(731) FITOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FITOCLINIC
(510), (511) 3 zestawy kosmetyków, szampony, woda 
micelarna, preparaty do demakijażu, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, pre-
paraty do kąpieli, nielecznicze, preparaty fitokosmetycz-
ne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci, 
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do rzęs, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, aromaty [olejki eteryczne], balsamy 
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, dyfuzo-
ry z patyczkami zapachowymi, esencje eteryczne, olejki 
do celów kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
produkty perfumeryjne, maski kosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, aloesowe prepa-
raty do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, żelowe płatki pod oczy do celów 
kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycz-
nych, kadzidełka na patyczkach, 5 mineralne suplemen-
ty diety, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, suplementy diety zawierające algi-
niany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszcze-
le, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierają-
ce pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane.

(210) 522541 (220) 2020 12 22
(731) PRODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prodio

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do planowania produkcji 
i zarządzania dla małych firm.
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Numery zgłoszeń

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 522443

3 505773, 506763, 513699, 519549, 520710, 520711, 520834, 521489, 521521, 521525, 521526, 521682, 521783, 
521876, 521877, 521880, 521881, 521925, 521950, 521951, 521971, 521977, 522104, 522345, 522347, 522358, 
522531, 522538

4 520711, 521237, 521876, 521877

5 502675, 505773, 506763, 513699, 520208, 520403, 520750, 520806, 520834, 521073, 521182, 521183, 521184, 
521185, 521186, 521243, 521473, 521521, 521525, 521526, 521682, 521897, 521932, 521935, 521971, 521977, 
522076, 522077, 522217, 522358, 522531, 522538

6 508503, 520259, 521535, 521545, 522097, 522099, 522100, 522230, 522481

7 508503, 521263, 521826, 521931, 522030, 522062, 522481

8 520710, 521545, 522345

9 508665, 512321, 514014, 516213, 517177, 518258, 519930, 520268, 520304, 520487, 521100, 521232, 521248, 
521418, 521497, 521553, 521602, 521705, 521706, 521715, 521716, 521718, 521831, 521921, 521948, 522013, 
522023, 522030, 522071, 522224, 522230, 522342, 522353, 522410, 522541

10 513699, 521783

11 521235, 521237, 521263, 521485, 521490, 521535, 521945, 522030, 522062

12 519678, 521589, 522057, 522062, 522074, 522458, 522459, 522481

14 521232, 521678, 521700, 522325

16 506207, 506763, 512321, 512521, 514052, 517177, 519668, 520068, 521553, 521678, 521831, 522023, 522071, 
522353, 522479

17 520994, 522481

18 512324, 520068, 521232, 522332

19 520259, 521312, 521674, 521934, 522097, 522099, 522100

20 516322, 521485, 521545, 521674

21 521535, 521678

22 519668

24 470880, 506763, 519668, 520121, 521232

25 470880, 500841, 506763, 518737, 520068, 521232, 521265, 521385, 521387, 521389, 521426, 521472, 521517, 
521553, 521678, 521783, 521879, 522038, 522325, 522329, 522347, 522352, 522479

26 519668, 521232, 522114

28 506207, 520068, 521232, 521312, 521678, 522071, 522220, 522257, 522259, 522329

29 506763, 518265, 518660, 518941, 519539, 520298, 520747, 520806, 521331, 521335, 521336, 521338, 521579, 
521915, 522033, 522034, 522125, 522322, 522358

30 502675, 518265, 518817, 518980, 519539, 520457, 520574, 520806, 521331, 521335, 521336, 521338, 521915, 
522033, 522034, 522299, 522322

31 502675, 519539, 522125

32 468783, 506763, 518265, 520806, 521232, 521256, 521728, 521734, 521837, 522249, 522322, 522354

33 520761, 520762, 520763, 520764, 521075, 521388, 522031, 522322
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35 470880, 500841, 502675, 505916, 506763, 508665, 512521, 515658, 516322, 518475, 518737, 518941, 519626, 
519852, 520259, 520268, 520281, 520298, 520304, 520487, 520637, 520750, 520806, 521100, 521224, 521232, 
521263, 521472, 521483, 521484, 521485, 521545, 521553, 521678, 521691, 521699, 521728, 521734, 521740, 
521831, 521841, 521876, 521877, 521879, 521910, 521929, 521948, 522020, 522030, 522031, 522036, 522038, 
522053, 522059, 522062, 522064, 522065, 522071, 522084, 522125, 522230, 522257, 522259, 522277, 522322, 
522342, 522353, 522358, 522410, 522435, 522436, 522481

36 497940, 500841, 508665, 514014, 514127, 514808, 514809, 519852, 519930, 520237, 520884, 521100, 521224, 
521259, 521690, 521889, 522053, 522410

37 497940, 517175, 518258, 518475, 519091, 520285, 520286, 520304, 521046, 521224, 521232, 521472, 521483, 
521490, 521553, 521682, 521684, 521894, 522053, 522059, 522064, 522065, 522230, 522293

38 506207, 508665, 512321, 520304, 521879, 522023, 522347, 522410

39 497940, 508665, 516322, 517175, 518475, 518941, 519091, 519626, 520268, 520884, 520988, 521046, 521248, 
521674, 521929, 522031, 522063, 522322, 522342

40 516322, 518475, 521271, 521490, 522059, 522065

41 500841, 505916, 506207, 506763, 512321, 512521, 516102, 517317, 518475, 519091, 519626, 520304, 520487, 
520710, 521232, 521416, 521418, 521433, 521483, 521553, 521678, 521704, 521831, 521879, 521887, 521891, 
522020, 522023, 522036, 522071, 522147, 522203, 522230, 522257, 522259, 522345, 522353, 522410, 522435, 
522436, 522475, 522489

42 500841, 508665, 514014, 514052, 516322, 517317, 518475, 519091, 519626, 519930, 520304, 521100, 521224, 
521237, 521240, 521490, 521553, 521690, 521894, 521921, 522013, 522023, 522036, 522053, 522059, 522065, 
522227, 522230, 522293, 522342, 522410

43 497940, 505916, 514791, 514808, 514809, 516941, 518660, 518941, 518980, 520237, 521248, 521321, 521488, 
521728, 521734, 522033, 522034, 522071, 522076, 522077, 522084, 522123, 522124, 522125, 522299, 522322, 
522353, 522410

44 506763, 512521, 516102, 517317, 518475, 520710, 521249, 521683, 521898, 521919, 522076, 522077, 522243, 
522245, 522320, 522323

45 519626, 521270, 521416, 521674, 522071, 522410
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

% COUPON manager 522227

? x √ % giganci edukacji 521433

1985 521674

4 LIFT SKIN by OCEANIC GET YOUR TAN! 521521

4F SPOT 522322

4LOAD 522063

4Monster 520121

4ROBOTICS 522062

4Toys 521589

4VISION 522064

A&P parts 521826

ABISTA 521185

ADABIROX 521935

ADABIX 521184

ADABLIX 521182

ADATERON 521932

AFLOFARM 521484

AIVO 522293

AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA 506763

albatros 520747

Atmoshell 522030

atr wear 521426

AuroMemo 521897

awmet 521545

AWP Advanced Web Portal 514014

BAŁTYK GDYNIA 500841

BANAN 521705

BAXA 521183

be celebre 522352

BEEF Winner HOUSE 518941

bet4fun 522475

bio-opieka 521950

bioPiekarz NOWAKOWSKI 502675

BIOSOL ution 522443

BLIXAR 521186

bobobaby 470880

Bookowski 521831

Bóg nie stworzy więcej Ziemi 514127

Bratex Horizon 520259

BROWAR ZA MIASTEM CICHY WIECZÓR  
ŻYTNIE BAWARSKIE 468783

Cameleo 521977

CamPetrus 521259

Cayenn 522347

CENTRUM SZKOLENIOWE HOLISTYKA 522245

CHIKY 1998 512324

CIRCOLOCO 522354

COFFEE STATION 516941

COMPLETED 521265

CRAZY GOATS 521046

Creme de la Creme Haute Parfumerie 522277

Czarna Malina 520806

DataSense PLATFORM 522023

Davanti BLACKBERRY 520763

Davanti CONCORDE 520762

Davanti PEAR-PLUM 520761

Davanti POMEGRANATE 520764

DAX COSMETICS BEAUTY RENEW 520834

DB DUDA-BARCIK CLINIC 517317

Delia COSMETICS 521971

DELIKATESY u Fukiera 522033

DEPRELLA 521473

DOSSON 522481

driveme BIKINI 521385

driveme 521389

DUO 521706

Działaj z imPETem! 518475

e e-catering 521248

ekoDecor design & build 522053

ELDERBORN 517177

emonnari 521841

encor 521945

Energa Basket Liga Kobiet 522259

Energa Basket Liga 522257

FABRE 520208

FAU BUTIK 522325

Feniks Taxi 520268

FIRMEDIA 522036

FITOCLINIC 522531

FITOCLINIC 522538

Flavocann 522358

FLEXEE 521100

Fluentbe 522147

FOLKLOR 514791

Food Harmony 522076

FRAMIRE 516322

G 521931

GAZETA PATRIOTYCZNA 514052

GLOBAL G 521602
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GloveBox 522332

go&biogas 521237

Goplana 497940

Gotuję z Lewiatanem L 522353

GREEN 521535

GREENBANOS 521338

GREENFURTERKI 521331

GRILL UP IN SMOKE BARBECUE 518660

HC 522220

Hi Camp 522074

iDanks 520281

INTER DOOR 522097

INTER DOOR 522099

INTER DOOR 522100

izo dobre line styropiany 520994

jD 522114

JEDZONKO u FIRASA 518265

JURAJSKI OGRÓD 521837

Karkonoski MALINOWY 522249

KBWB 521894

KEBAB CENTER 521321

KERCH 521263

KLUB NAJLEPSZYCH RESTAURACJI RC  
RestaurantClub WITAJ W KLUBIE.  
DO ZOBACZENIA PRZY STOLE! 505916

KSF 521232

La Rosa 522038

LACTOVAGINAL intima 521526

LACTOVAGINAL 521525

LADY DI STORE 519668

LADY PASZTET 522020

LALUNIA 521700

li litus invest 522059

Limak Auto Spa 1979 520285

Limak Auto Spa 520286

Litus Invest 522065

m TK moveteck 518258

M8G8 518737

MACZKA GROUP 521490

magda Gessler DELIKATESY u Fukiera 522034

mamavege ZDROWE DOMOWE  
BEZGLUTENOWE 518817

Mazuriana 514808

MAZURIANA 514809

Medi Cleaner SILVER 521682

Medi Tedi 522320

medo 521783

MENTALISTA 521879

MIĘSNA PACZKA 522125

migma 521951

MILLA KRÓWKA Z MILANÓWKA 520457

Miodny Szlak 519626

MMC SCHOOL 521887

MMC 521891

MOBIFRAME 519678

MOTORCYCLES PERFORMANCE MP MAŁY HD 521472

MR JOB 521691

MULTIMED 521898

MY EV CHARGER 519852

NAILLAND go with us 522345

NEO-VITAL D+DHA 520403

nglt 520988

NOWY FORMAT 521224

OC OPA CARBO 522230

OGRODOWY SALON 521910

ORION 521489

ORLEN w ruchu 522084

osuszymy to 519091

OTFINOWSKI.com  
szpachlowanie & malowanie 521684

PagoNxt 519930

PaliPali 521921

Pani Paragraf 521416

PANTHEN PLUS Panthenol 20% 521881

PANTHEN PLUS 521880

pickpack 508665

PIWiOŚ 517175

PODKOWA 521715

POLECZKI PARK AIRPORT RESIDENCE 520237

POLSKA 2050 522479

pozytywnie promocyjni.pl 520637

Premium Distillers 522031

PRETTYMED MEDYCYNA ESTETYCZNA 521249

PRIMULATOR 521483

PRO Brow 520710

prodio 522541

Program Królów 521683

Projekt ALPHA 512321

QF 519539

Quick Lease 520884

R reklama PROSTO 521699

READY STEADY GO 515658

Rezerwat 520487

Rezonanse 522489

RICCA 521925

Rilling 521485

road SYSTEM 521934

ROMET CHART 522057

ROŚLINÓWKI 521335

SAFETEC INFORMATYKA DLA FIRM 520304

Sandi 521690

sepowskie 521704
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SERCE NA TALERZU HOMEMADE 520298

she FASHION 521517

SHOME.CLOUD 522013

SŁOIKI WARSZAWSKIE 521915

Smak dla Ciebie Słoneczny 521579

SMART Kurier 0 zł 522342

Smarteye 505773

SO’YES 520711

Sole. Mare. Vacanze. 521387

SOPEL 521716

SOYOOSH 521876

SOYOOSH 521877

SPILINE 516213

Spoco 521271

StartApka 522224

stomatologia RAHMA 521919

STUDIO MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ  
CHIROPRAKTYKA NATUROTERAPIA 522243

Super Pożyczka 521889

Suplement diety bodymax 522217

SYMBACTIN 521243

SYNAPSIS 512521

SZALUPA od 2019 522123

Szalupa 522124

sztiglownia 520068

T TeleOptics 521948

T4 TRAVEL TRAUMA TROPICS TACTICS  
Polska Misja Medyczna 516102

TASTE of warsaw SMAK WARSZAWY 522435

TASTE of WARSAW SMAK warszawy 522436

Thai Long Asia Cuisine 521488

THERMODIETA 522077

TO NIE SHANDY TO NIE RADLER TO NIE PIWO  
Z LEMONIADĄ TO PRAWDZIWE PIWO 
BESTBIR MALINA-PIGWA   
PIJ SCHŁODZONE! 521256

TotalCasino 506207

TransNet 521312

TRANYOO 521497

TRÓJKĄT 521718

TWOJARECEPTA 522323

ULEPIONE 518980

uniview 521418

VEGÓWKI 521336

vertykalna 522203

VIGOR UP! Żyj bardziej każdego dnia! 521073

Vitaminum A+E krem A+E 519549

WARS-LOVE STOŁECZNE TOASTY 521075

WASABI SUSHI 522299

WHITE RAVEN 521270

WINE DRIP STORE 521388

wioski 522071

WOŁOWINER 520574

wowland 521929

WS WEBSITE STYLE 521240

X-FOLLOW 522459

X-JIVE 522458

yeppa 522329

zakopower 521553

Zawsze świeżo, zawsze sucho, zawsze  
skutecznie, zawsze... HumiStop 521235

złotopolskie 521740

ZoniNails 522104

ŻABKA ON 522410

ŻUBROWISKO 521728

ŻUBROWISKO 521734



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.

1470125 IMPRESARIO (2020 11 13) 33
1528813 BRONZA (2020 12 11) 3, 35, 44
1568497 D AIS (2020 08 12)

CFE: 26.04.05, 27.05.11 18
1568504 moodby (2020 06 05, 2020 04 03)

CFE: 26.13.25 9, 35, 41, 42
1568546 (2020 08 13, 2020 06 02)

CFE: 01.15.11, 03.13.09, 05.05.04, 07.01.09, 
07.15.22, 28.05.00

29

1568563 Happy care (2020 06 05, 2020 04 23)
CFE: 27.03.01, 27.05.01, 29.01.03 8, 10, 21

1568588 (2020 08 13, 2020 06 02)
CFE: 05.05.04, 05.07.01, 25.01.15, 25.05.02, 
26.04.04, 28.05.00

29

1568846 W (2020 09 09, 2020 06 24)
CFE: 27.05.21, 29.01.04 9, 36, 38

1568869 eklips (2020 07 09)
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13 8, 18, 21

1568905 centricx (2020 10 30, 2020 09 21) 9, 35, 42
1568910 GreenWater Drinks (2020 08 24,  

2020 06 27)
32

1568919 OYESS (2020 09 11, 2020 08 17) 3
1568921 EXXEN (2020 09 16)

CFE: 27.05.01 9, 28, 35, 38, 41
1568942 DOSUESPIRIT (2020 09 03)

CFE: 04.01.03 25
1569019 CDF (2020 07 06)

CFE: 26.11.02, 27.05.11, 29.01.12 17
1569035 DXN (2020 11 04)

CFE: 01.03.02, 05.01.21, 05.11.19, 
26.01.03, 26.11.08, 27.05.17, 29.01.13

3, 5, 30, 32

1569046 combo (2020 12 07)
CFE: 27.05.01 7

1569080 ROVOBINT (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569081 FILEROB (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569082 KUNDEVIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569085 TADFYN (2020 12 07, 2020 11 16) 5
1569086 PILAMIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569090 SORPATIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569093 TRESSETIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569096 PRENTIVA (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569101 HUMETRISYN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569102 STAXTON (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569111 NESEPOD (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569113 RADIQTIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569123 NEXEDIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5

1569129 GRETELAN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569132 ZEBOGAL (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569137 EMBIDON (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569141 ZELBERUN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569147 SURGALEX (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569157 LIBERTAS (2020 11 25) 10
1569158 GRASELIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569161 LADERTIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569166 GRIVOLTIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569169 GILADET (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569171 winner (2020 10 15)

CFE: 27.05.01 24
1569173 INFLAMEX (2020 11 04) 5
1569178 ORION (2020 08 04)

CFE: 27.05.01 7
1569267 CarEye (2020 10 20, 2020 09 24) 36, 42
1569289 Drupa (2020 09 11, 2020 04 08) 30
1569344 D.MARETTI (2020 10 21)

CFE: 27.05.17 25
1569363 Fresh Detox (2020 06 03)

CFE: 23.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15 3
1569393 Shui Ji Xing (2020 09 28)

CFE: 01.01.03, 26.11.01, 28.03.00 40
1569407 Microplastic FREE Formula  

WWW.ROSSMANN.DE/MIKROPLASTIKFREI 
(2020 09 23)
CFE: 01.15.24, 24.03.07, 
26.11.13, 27.01.12

3, 5, 8, 16, 35

1569409 ILG (2020 10 22, 2020 06 08)
CFE: 26.15.09, 27.05.01, 
29.01.13

9, 35, 39, 42, 45

1569417 Earth Market (2020 06 11, 2020 05 22)
CFE: 05.03.15, 26.01.15, 
29.01.13

1, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 39, 41, 43

1569470 Mr. Wipes bio HOME (2020 06 19, 2020 06 19)
CFE: 05.01.05, 27.03.01, 27.05.10, 29.01.12 3

1569488 NAPOLYON (2020 01 01)
CFE: 27.05.17 24

1569569 My Perfect Shape (2020 05 28, 2020 01 13)
CFE: 02.03.16, 26.11.03 5, 30, 35

1569631 SUGOI (2020 10 13)
CFE: 27.05.01 25

1569676 PONTE AZZURRO (2020 07 20, 2020 02 14)
CFE: 27.05.01 33

1569794 Yubo (2020 08 25)
CFE: 02.09.14, 26.01.01, 28.03.00 9
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1569821 ILG (2020 10 22, 2020 06 08) 9, 35, 39, 42, 45
1569841 ÇİKOBY (2020 01 17)

CFE: 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12 25, 35
1569854 Topower (2020 09 01)

CFE: 27.05.01 20
1569864 STALKER 2 (2020 07 02, 2020 01 23)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 
27.07.01

6, 9, 16, 18, 20, 21, 25, 
28, 41

1569870 PERCENTAGE (2020 06 23, 
2020 06 16)

3, 5, 35, 44

1569906 FREENOW (2020 08 28, 2020 07 24)
CFE: 26.11.01, 29.01.12 9, 35, 38

1569917 WOLFRIKEN WOLFRIKEN (2020 08 24)
CFE: 01.01.05, 03.01.01, 09.01, 17.02.02, 
26.01.13, 27.01.12

7

1569919 LIBERTAS HIP (2020 11 25) 10
1569922 TREFULIS (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569927 FRADUXIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569956 BLEVANDIX (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569967 BALDOMIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1569975 BAVARTIN (2020 11 24, 2020 11 13) 5

1570008 DIAMOND2 (2020 11 03, 2020 10 27) 14, 35
1570045 STACY B (2020 10 15) 3
1570054 WEST NUTRITION (2020 09 14)

CFE: 25.07.01, 27.05.10 5, 32
1570056 (2020 09 26)

CFE: 19.09.02, 26.11.02, 26.13.25 21
1570078 AFB ARC-FREE CIRCUIT BREAKER  

(2020 07 20, 2020 05 04)
CFE: 27.05.09 9

1570104 AMAZONIA PRODUCE Brandy Original Fine 
Taste (2020 11 18)
CFE: 25.01.10, 27.05.09, 29.01.14, 27.05.09, 
29.01.14

33

1570149 kinda (2020 10 07, 2020 07 30)
CFE: 27.03.01, 27.05.01, 29.01.12 16, 20, 21, 

25, 28
1570200 CASTANID (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1570215 GLANDURIT (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1570220 CABERTYN (2020 11 24, 2020 11 13) 5
1570232 NETERENT (2020 11 24, 2020 11 13) 5



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

1  1569417 

3  1528813, 1568919, 1569035, 1569363, 1569407, 1569470, 1569870,
 1570045 

5  1569035, 1569080, 1569081, 1569082, 1569085, 1569086, 1569090,
 1569093, 1569096, 1569101, 1569102, 1569111, 1569113, 1569123,
 1569129, 1569132, 1569137, 1569141, 1569147, 1569158, 1569161,
 1569166, 1569169, 1569173, 1569407, 1569569, 1569870, 1569922,
 1569927, 1569956, 1569967, 1569975, 1570054, 1570200, 1570215,
 1570220, 1570232 

6  1569864 

7  1569046, 1569178, 1569917 

8  1568563, 1568869, 1569407 

9  1568504, 1568846, 1568905, 1568921, 1569409, 1569417, 1569794,
 1569821, 1569864, 1569906, 1570078 

10  1568563, 1569157, 1569919 

14  1570008 

16  1569407, 1569864, 1570149 

17  1569019 

18  1568497, 1568869, 1569864 

20  1569854, 1569864, 1570149 

21  1568563, 1568869, 1569864, 1570056, 1570149 

24  1569171, 1569488 

25  1568942, 1569344, 1569631, 1569841, 1569864, 1570149 

28  1568921, 1569864, 1570149 

29  1568546, 1568588, 1569417 

30  1569035, 1569289, 1569417, 1569569 

31  1569417 

32  1568910, 1569035, 1569417, 1570054 

33  1470125, 1569417, 1569676, 1570104 

35  1528813, 1568504, 1568905, 1568921, 1569407, 1569409, 1569417,
 1569569, 1569821, 1569841, 1569870, 1569906, 1570008 

36  1568846, 1569267 

38  1568846, 1568921, 1569906 

39  1569409, 1569417, 1569821 

40  1569393 

41  1568504, 1568921, 1569417, 1569864 

42  1568504, 1568905, 1569267, 1569409, 1569821 

43  1569417 

44  1528813, 1569870 

45  1569409, 1569821



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.

506728 Tommy Hilfiger Licensing B.V.
2020 09 10 18, 25, 35

502234 3M Company
2020 09 30 39

506004 MERCK SANTE société par actions simplifiée
2020 10 01 5

506218 VITALPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;  
KAMIENIECKA EMILIA
2020 10 01 30

512423 Olymp Bezner GmbH & Co. KG
2020 10 01 25

508668 emoji company GmbH
2020 10 01 35, 36, 38

511404 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.  
(INDITEX, S.A.)
2020 10 01 3, 9, 14, 18, 25, 35

511534 Mast-Jägermeister SE
2020 10 01 32

514062 PRĘDKI ŁUKASZ
2020 10 05 9

511951 EN.O.A.B.E. SA - Association of Wine  
Producers of the Vineyard of Northern 
Greece
2020 10 20 33

516995 Enterprise Holdings, Inc.
2020 12 28 39

514570 NEONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 12 28 16, 38, 41

510658 BBC Ice Cream, LLC
2021 01 28 25, 41

514202 MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2020 12 21 35, 43

516508 SFD  SPÓŁKA AKCYJNA
2020 12 16 25

514580 NEONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 12 30 16, 38, 41

514581 NEONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 12 30 16, 38, 41

515306 BYSTROWSKI TOMASZ AITNET
2021 01 07 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być
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(210) 491303                                                          (220) 2018 10 05
(731) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA, Pruszcz Gdański
(540) wheel up
(510), (511) 6 drobne artykuły metalowe, dzwonki, kłódki, klucze metalowe, 
zamki metalowe, inne niż elektryczne, zamki sprężynowe, śruby zamkowe, zamki 
metalowe do pojazdów, zamki metalowe do toreb, zaciski do kół [buty], podpory 
metalowe, rury stalowe, bezpieczeństwo łańcuchy metalowe, koła metalowe, inne 
niż do maszyn, dzwonki dla zwierząt, pierścienie z metali nieszlachetnych do kluczy, 
kajdanki, sprężyny [metalowe], nosze do metalowych opasek [cięgna naprężają-
ce], 11 lampy, elektryczne latarki kieszonkowe, reflektory kieszonkowe, aparaty i 
instalacje oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, świetlówki do oświetlenia, latarki 
elektryczne, reflektory, urządzenia do oświetlania diod [LED], oświetlacze podczer-
wieni, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła motocyklowe, lampy do kie-
runkowych sygnałów samochodowych, światła samochodowe, podgrzewacze kie-
szonkowe, latarnie do oświetlenia, reflektory samochodowe, lampy nocne [inne niż 
świece], lampy tarasowe i uliczne, 12 rowery, błotniki, uchwyty rowerowe, obręcze 
rowerowe, pedały do rowerów, koła do rowerów, rowery, siodła, stojaki na rowery, 
dzwonki rowerowe, pompy rowerowe, 18 uniwersalne torby sportowe, uniwersalne 
torby do przenoszenia, uniwersalne torby wielokrotnego użytku, nosidełka dla 
zwierząt, torby sportowe, torby do noszenia niemowląt, plecaki, znaczniki bagażu, 
torby ze skóry, torby do pakowania, torby i torebki na odzież sportową, torby dla 
wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, torby plażowe, torby na 
pasek i torby biodrowe, torby na książki, brezentowe torby na zakupy, torby prze-
nośne, torby podręczne, torby kosmetyczne, kosmetyczki, torby kurierskie, torebki 
pieluszkowe, torby i worki marynarskie, torby i torebki wieczorowe, dopasowane 
pokrowce ochronne do noszenia toreb, plecaki, uniwersalne torby transportowe, 
torby na bagaż, torby lotnicze, torby ogólnego przeznaczenia do przenoszenia 
sprzętu, torby do jogi, torebki męskie, torby gimnastyczne, portmonetki i portfele, 
torby na zestawy, skórzane torby i portfele, torby szkolne, torby na książki, torby 
na sprzęt komputerowy, torby naramienne, torby zapinane w tali, torby na ramię, 
walizki i portfele, 35 sprzedaż internetowa i tradycyjna drobnych artykułów meta-
lowych, mianowicie: dzwonków, kłódek, kluczy metalowych, zamków metalo-
wych, innych niż elektryczne, zamków sprężynowych, śrub zamkowych, zamków 
metalowych do pojazdów, zamków metalowych do toreb, zacisków do kół [butów], 
podpór metalowych, rur stalowych, łańcuchów metalowych, kół metalowych, 
innych niż do maszyn, dzwonków dla zwierząt, pierścieni z metali nieszlachetnych 
do kluczy, kajdanek, sprężyn [metalowych], noszy do metalowych opasek [cięgien 
naprężających], sprzedaż internetowa i tradycyjna lamp, elektrycznych latarek 
kieszonkowych, reflektorów kieszonkowych, aparatów i instalacji oświetleniowych, 
lamp bezpieczeństwa, świetlówek do oświetlenia, latarek elektrycznych, reflek-
torów, urządzeń do oświetlania diod [LED], oświetlaczy podczerwieni, świateł do 
pojazdów, świateł rowerowych, świateł motocyklowych, lamp do kierunkowych sy-
gnałów samochodowych, świateł samochodowych, podgrzewaczy kieszonkowych, 
latarni do oświetlenia, reflektorów samochodowych, lamp nocnych, lamp taraso-
wych i ulicznych, sprzedaż internetowa i tradycyjna rowerów i części rowerowych, 
mianowicie błotników, uchwytów rowerowych, obręczy rowerowych, pedałów do 
rowerów, kół do rowerów, siodełek, stojaków na rowery, dzwonków rowerowych, 
pomp rowerowych, sprzedaż internetowa i tradycyjna toreb sportowych, torb 
donoszenia, przenoszenia, uniwersalnych toreb wielokrotnego użytku, nosidełek 
dla zwierząt, toreb do noszenia niemowląt, plecaków, znaczników bagażu, toreb 
ze skóry, toreb i torebek do pakowania, toreb i torebek na odzież sportową, toreb 
dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, toreb plażowych, 
toreb na pasek i toreb biodrowych, toreb na książki, brezentowych toreb na zakupy, 
toreb przenośnych, toreb podręcznych, toreb kosmetycznych, kosmetyczek, toreb 
kurierskich, toreb i worków marynarskich, toreb pieluszkowych, toreb marynar-
skich, toreb i torebek wieczorowych, dopasowanych pokrowców ochronnych do 
noszenia toreb, plecaków, uniwersalnych toreb transportowych, toreb na bagaż, 
toreb lotniczych, toreb ogólnego przeznaczenia do przenoszenia sprzętu, toreb do 
jogi, torebek męskich, aktówek, toreb gimnastycznych, portmonetek i portfeli, toreb 
na zestawy, skórzanych toreb i portfeli, toreb szkolnych, toreb na książki, toreb na 
sprzęt komputerowy, toreb naramiennych, toreb zapinanych w tali, toreb na ramię, 
walizek i portfeli.

Informacja ta  
nie powinna  

zostać  
opublikowana 
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